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 الإهداء

 إىل روح أخويا العزيزين الذين فقدهتما عقيلة و عبد الرمحن 

 وجل برمحته الواسعة .  عزتغمدمها اهلل 

 إىل ذكرى األستاذ املرحوم بن قادة أسكنه اهلل فسيح جنانه .

 إىل من كان هلما الفضل يف وجودي و جناحي إىل أعز الناس على قليب

 والديّ العزيزين احممد و حورية اطال اهلل يف عمرمها ليظال تاجني متوهجني

 فوق رأسي . 

 حسني ، فاطمة الزهراء ، عبد القادر،إىل سعادة حيايت اخويت االحباء 

 مهدي ، واوالد اخيت نسرين و حممد أدامهم اهلل سعادة متأل حيايت .

إىل أعز الناس على قليب زوجي العزيز كوداد فريد و الذي أنسب له الفضل االكرب 
الجنازي هذا البحث من خالل تشجيعاته الدائمة حىت يف حلظات استسالمي  

 ا  لدعمه املادي و املعنوي . والذي ال أكفيه شكر 

إىل عائلة كوداد ، وعائلة عمي  سالم عبد الرمحان الغالية وعائلة خايل ميلودي عبد 
 الرزاق العزيزة .

مجيع زمالئي يف الدراسة يف و  إىل اعز صديقة يل بوشناق سارة و عائلتها اجلميلة ،
 قسم الرتمجة يف جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان .



 

 
 

 

 

 

 

 شكر و عرفان
ىل املنارات اذلين أ انروا دروبنا بضوء علمهم النافع لرنسوا يف  اإ

متوه لنا عىل  ميناء املعرفة . ل يكفينا شكرمك و عرفان مبا قدم

 طول الس نوات اليت تتلمذان فهيا  عىل أ يديمك . 

أ ساتذة قسم الرتمجة يف جامعة أ بو بكر بلقايد نقدم جزيل 

الس يدة شعبان  الشكر و أ بدء ابملرشفة عىل هذه املذكرة

ىل أ س تاذي       صاري زليخة ، أ قدم شكرا خاصة جدا اإ

الكرمي بلقرنني عبد القادر ، أ  . بن عيىس ابتسام ،  أ . بن 

خنافو رش يد ، أ  . بلعريب ، أ . بريكيس زينب ، أ .بن همدي 

نورادلين ،أ . بلعشوي حبيب،أ . قرين زهور، أ . درايق ،أ . 

    كرمة ،أ . رمضاين ،أ . عبد املومن . 



 

 
 

ةمقدم  



 

 أ
 

 مقدمة:                                                 

لتاريخ اإلنساين من أقدم فهي ظاهرة مالزمة  ة من أقدم انواع النشاط اإلنساين،تعد الرتمج

اللغات  للتفاهم بني ناطقيإىل وسيلة ولكن من املمكن القول بأهنا ظهرت بظهور احلاجة  العصور،

املختلفة إذ أن تعدد الشعوب و اختالف اللغات اليت اسهم أصحاهبا يف احلضارات االنسانية جعلها 

فرادى األداة  الوحيدة لسد حاجات التواصل املصاحب لكافة أنواع التبادل و الصالت بني البشر 

ارة و احلروب ، و االتصال ومجاعات و ما يتطلب عن هده الصالت من اختالط ناتج عن التج

الدبلوماسي و الثقايف إد مل تعد الرتمجة قاصرة على نوعية حمددة من النصوص بل انطلقت إىل كافة 

اجملاالت ، وصارت الكتب تطبع إىل أكثرمن لغة يف ان واحد ويف أاكثر من مكان مما جعل من 

يف  ه املكانة إال ألمهيتها القصوى بأنه حقا عصر الرتمجة. ومل حتتل الرتمجة هداجلدير وصف عصرنا 

حياة اإلنسان املعاصر بل و القدمي كدلك ، فهي وسيلة سحرية لتوثيق عرى التفاهم بني الشعوب و 

األمم على مر التاريخ اإلنساين ، و نقل املعارف و الثقافات بني الشعوب إد أهنا تلعب دور احملرض 

كيزة من ركائز احلضارة و أساسا من أسس هنضة اجملتمع الثقايف فالرتمجة على امتداد التاريخ كانت ر 

النشاط الرتمجي و يزدهر ، فللرتمجة العديد من الدوافع و االهداف منها البشري ، فمع النهضة يزداد 

ما هو سياسي أو ديين أو علمي أو ثقايف أو إجتماعي ا داهنا وسيلة لنقل املعارف واألجناس ، كما 

السائد يف فرتة ما يف جمتمع معني ، فهي وسيلة ملعرفة االخر الن الرسالة غري أهنا مرآة للدوق االديب 

ات  صاحبها و نزعاهتا و دالئل نفسه ، وهي وسيلة الستعاب املنجزات الفكرية و الدينية ذمعربة عن 

دفها الثقايف باإلضافة إىل كوهنا حمققة للمتعة و البهجة النفسية للشعوب االخرى وهي بدلك حتقق ه

قاليد و األعراف و األساطري بني الشعوب فمن أهم دوافع ت ان واحد باإلضافة إىل أهنا عملية لليف



 

ب  
 

الرتمجة ، للرقي  باللغة القومية ، فهي الغاية االوىل و االخرية حيث ترتك اللغة املنقولة منها طابعها 

ال احد ينكر ما للرتمجة من أمهية  إذاستخدم يف عملية النقل  الذيالوعاء  ألهناعلى اللغة اهلدف 

يف منو املعرفة اإلنسانية عرب التاريخ ، و الرتمجة و ما هلا من أثر  األممقصوى يف نقل تراث الفكر بني 

 أنوفكرية و لغوية معقدة تتطلب إبداعا مضاعفا ممن يقوم هبا فاملرتجم البد أوال  ذهنيةعملية 

 إىل املضمون واألفكار و األسلوب  ا يتعدى الشكل إستعاب أخرىكتب بلغة   الذييستوعب النص 

، و بالتايل فإن عملية الرتمجة تنطوي على اإلبداع .  فذةو هدا يتطلب يتطلب مهارة لغوية و فكرية 

      أخرى قد ختتلف يف الرتكيب النحوي و جماالت الدالالت  اللغةو املرتجم ثانيا ينقل النص إىل 

ا ذلنص بكل دالالته و معانيه و يشمل أيضا ايطاره الثقايف و التارخيي و هو املعاين نقال يضمن فهم ا

تكمن يف ترمجة النصوص دو اخلاصية الثقافية  إشكاليةعمل ينطوي على اإلبداع أيضا ، غري أن هناك 

و ما رد هده  املذكرةوأخص هنا اللغة العامية أو اللهجات اليت ستكون دراستنا حوهلا يف هده 

معاين األلفاظ قد تتعدد فهناك املعىن  إنإىل أن لكل لغة معان أصيلة و معاين تابعة و  اإلشكالية 

ال  الذي احملذوفاحلقيقي و كما املعىن اجملازي و اللفظ العام املقصود به العام و اللفظ يف السياق 

معانيها  كما أن هناك ألفاظ مشرتكة تتعدد يفيظهر املعىن بدونه ، و املعاين املتعددة املتضادة  

         اإلعراب .                أوجهباختالف الظروف أو باختالف 

وهدا ما يتعلق باجلنب اللغوي ، أما ما يتعلق باجلانب الثقايف فإن هناك خصوصيات لكل ثقافة 

تنطلق مرتكزات بيئية و حضارية و تارخيية ، إد يصعب أحيانا نقل هده اخلصوصيات من خالل 

رخيية و البيئية جتدر و منا فيها النص اثقافات أخرى قد ال توجد لديها نفس األطر التالرتمجة إىل 

                                                .األصلي 



 

ت  
 

املرتمجني و من املكنونات الثقافية  أمامولعّل املعارف الثقافية هي اليت تشكل عادة عقبة كأداء 

أكثر من غريها ، و تتطلب جهدا أكرب يف عملية الرتمجة ، جند املكنونات  االهتماماليت تسرتعي 

         األفكارمن مظاهر السلوك ، و اليت تتمثل يف العادات و التقاليد املعربة عن القيم و  ةالالمادي

ثال و املعرب عن جزء هام منها يف شكل أم ارثة جيال بعد جيلو املعتقدات السائدة يف اجملتمع و املتو 

 الشعبية ذلك ما يكسب أساليب التعبري هذه األمهية يف الرتمجة. العباراتو عبارات بليغة نطلق عليها 

    املعىن  إصابةيف التعبري و و العبارات الشعبية اليت تنطوي على حكمة و بالغة  األمثالتلخص 

مربزة خمتلف مظاهرها السياسية و االقتصادية و االجتماعية  األمميف كلمات موجزة ما جيري يف حياة 

و نواة  باعتبارها خالصة جتارب و مثرة عقوهلا  األمموالثقافية ، وهي حتتل مكانة مرموقة لدى كل 

     فأصبحت و من املعروف اهنا نالت حظوة عظيمة منذ أمد بعيد لدى الشعوب ،   حكمتها ،

ما يعرف باألديب الشعيب إضافة  األلغاز و األشعار  إطارالشعوب يف أهم األشكال األدبية لدى  من

 و احلكايات و غريها . 

ه بأنواع باألدب الهتمامهاأن الرتمجة األدبية من أعقد أنواع الرتمجات ، نظرا  ومن املتعارف عليه 

م املرتجم من إىل قصة و مسرح و ما إىل ذلك سواء بالفصحى أو بلهجاهتا املختلفة ، فال ينحصر ه

إحالة القارئ على نفس الشيء الذي يقصده املؤلف صاحب النص  أييف نقل داللة اللفظة  األديب

االصلي بل يتجاوزه ذلك إىل املغزى و إىل التأثري الذي يعتزم املؤلف إحداثه يف القارئ ، بل ويزداد 

نظرين جيزمون بأن عمل األمر تعقيدا يف حالة التعامل مع االدب الشعيب هذا جيعل الكثري من امل

املرتجم األديب ال خيرج عن ثالث حاالت : فهو إما قاتل للنص أو مشوه لبعض صوره و حقائقه او 

 مبدع له .



 

ث  
 

قد وقع اختيارنا على هذا املوضوع ليس فقط كونه يصب يف عمق دراستنا الذي ختتص برتمجة 

اضي باحلاضر يف دائرة الرتاث الشعيب ادبية مهمة جتمع املالرتاث الثقايف و إمنا كونه حبث يف قضية 

املتأصل فينا ، فاإلهتمام بالرتاث يقودنا بطبيعة احلال إىل اإلهتمام بشىت جماالت التعبري يف احلياة 

ومبا أن تظهر بوضوح كونه يتناول موضوعا أدبيا مل يتيسر ترمجته إال ناذرا .  أمهيتهالشعبية ، كما أن 

تشكل جزءا هاما من األدب الشعيب كونه من تراث ثقافة أمتنا شأهنا األمثال و العبارات الشعبية 

شأن سائر الفنون األدبية الفصيح منها و الشعيب ايضا فإنه من الضروري اإلهتمام بدراستها و خاصة 

              ترمجتها و حماولة إجياد مقاربات مقنعة لرتمجتها من شأهنا احلفاظ على مدلوالهتا احلضارية

ئصها الداللية و البالغية حني نقلها إىل لغة أخرى ، فهذه دوافعنا اليت هندف للوصول إليها و خصا

 املتواضع هذا . من خالل حبثنا 

عن كيفية الحفاظ على وعليه إن اإلشكالية الرئيسية اليت نطرحها من خالل هذا البحث هي 

و العبارات الشعبية عند المدلوالت السوسيوثقافية و الخصائص األدبية و الفنية لألمثال 

إلى الفرنسية و أي مقاربات النظرية ) اجلزائرية على وجه اخلصوص (  ترجمتها من اللهجة العربية 

 للترجمة هي األنجع لنقلها الحرفي أم اإلتجاه السوسيولساني ؟

          إلى أي مدى يمكن لألمثال هذا السؤال اجلوهري يتفرع منه سؤالني ال يقالن أمهية : 

و العبارات الشعبية الفرنسية أن تمثل تعادال مالئما و دقيقا لترجمة نظيرتها الجزائرية ؟ و هل 

 و المعاني دون اإلخالل بالمعنى ؟ يمكن ترجمة األمثال و العبارات الشعبية
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حماولة منا اإلجابة عن هذه التساؤالت ، فقد إعتمدنا يف هذا البحث على قسمني األول نظري 

 :و ينقسم حبد ذاته إىل فصلني 

اتأينا يف الفصل األول تعريف الرتاث الثقايف ، ومن مث دراسة شاملة عن اللهجات العربية عامة 

 ا.اجلزائرية خاصة و التلمسانية حتديدا ، و إظهار أهم خصائصه

أما الثاين فقسمناه إىل مبحثني نتطرق يف األول عن املستويات اللغوية و تقسيمها و حتديد 

إىل دراسة هذا يت تطرقت نا فيه اهم النظريات الرتمجية الأما املبحث الثاين فقد مجع خاصائصها .

السوسيولسانية اليت من اخلطابات اللغوية فكانت أوىل حمطاتنا النظرية احلرفية مرورا بالنظرية  النوع

، وصوال إىل يوجين نييدا و تشارلز نابيير تندرج حتت لوائها كال من نظرية التعادل الديناميكي ل

وكذا التعريج على نظرية ترمجة النصو   دانيكا سيليسكوفيتش و ماريان ليدريرالنظرية التأويلية ل

ناسب إال أننا قمنا جبمع أهم و أبرز و رغم تعسر إجياد مرجع مأما القسم التطبيقي  كاترينا رايس,ل

و العبارات الشعبية املتداولة على ألسن اجلزائريني و حماولة ترمجتها لنرى مدى توفيقنا يف نقل  االمثال

و مدى مالئمتها للسياق و دقتها يف نقل بلغة املثل أو العبارة ، باإلضافة إىل منوذج آخر و هو  املعىن

الفرنسية مأخوذان من مصدر  مشرتك يصب هو اآلخر يف دراستنا حمللني له نص باللغتني العربية و 

 بصيغة نقدية .

يف األخري خبامتة استنتاجية لكل ما مرنا  اختتمناهكما بدأنا هذا البحث مبقدمة تضم أهم مراحله 

 به راجيني التوفيق فيه .

اإلستفادة عظيمة أيضا رغم ت متعتنا كبرية يف إجناز هذا البحث يف تعمقنا فيه و كانت لقد كان

 ما لقيناه من صعوبات أبينا أن  تثنينا عن عزمنا يف إجنازه متحدين هلا فمن اهم هذه الصعوبات :



 

ح  
 

  انعدام املراجع و قلة البحوث املتخصصة اليت تتناول املوضوع بشكل مباشر مما جعلنا جنمع

 شتاته من هنا و هناك .

 وع و مجعنا ألكرب عدد من املعلومات لتوظيفها فرض عدد الصحفات فبالنظر المهية املوض  

 يف إثاءه إال اننا و تقيدا بالقانون قمنا حبذف هذه و اإلنقاص من تلك رغم امهيتها .

  كتب و مراجع مفيدة  من مكتبتنا اجلامعية إلفتقارإضافة. 
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 الفصل األول :

 

 

 

 

 

التراثوواقعاللهجات

 فيالعالمالعربي
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 التراث و واقع اللهجات في العام العربي   األول:    الفصل 

 . مفهوم التراث الثقافي : 1 

الرتاث الثقايف هو مصطلح شامل وواسع وهو قد يعرف على أنه املوروث غري املادي واخلربات  

iالثقافية القدمية، وكمفهوم وعلم يعد  تعود للتقاليد الرتاثية والشعب التارخيية واملؤسسية السابقة، وقد

جعله مألوفاً الرتاث الثقايف مفهوم وجد حديثًا وكان هنالك صعوبات مجة يف نشر هذا املصطلح و 

 اتفاقياتودارجًا بني األمم والشعوب، وقد عقدت الكثري من املؤمترات والدروس من اخلرباء لصياغة 

قريب جدًا من مصطلح  فولكلوريوطرق لنشر مصطلح الرتاث الثقايف وتوضيح أنّه تراث شعيب 

جلانب املعيشي للشعوب الرتاث املادي امللموس . الرتاث يبني ويصر على اجلانب التعبريي الثقايف وا

واجملموعات واألفراد سواء يف العصور احلديثة أو القدمية أو املتوسطة، ويشمل هذا الرتاث املعارف 

واإلبداعات والقيم احلضرية والثقافية وطبيعة العالقات ما بني األفراد الناشرين للرتاث الشعيب وبني 

ث الثقايف وقد أمجع الباحثيني على أن اإلبتكار املنتجني للرتاث، واإلبتكار عنصر أخر مهم يف الرتا

هو من خلق وأوجد الرتاث سواء املادي أم الثقايف ملساعدته الدائمة على التطور وبقاء الثقافات. 

 الرتاث غري املادي أي الثقايف له أشكال تعبريية كثرية مثله مثل الرتاث التقليدي، فقد تكون 

هذه األشكال جمرد سجالت أو مسرحيات قدمية تارخيية واجتماعية هادفة إلبراز اهلوية الثقافية 

جملموعة أو جمتمع معنّي واهلدف منها ليس فقط لكسب املال بعيدًا عن شئ أخر غري املال، وقد 

 تكون الثقافة جمموعة من املهارات وأساليب إرسال وتعليم تقليدية، وقد تكون اللغة والقصص

 واحلكايات والرياضات هي الرتاث الثقايف لبعض الشعوب واجلماعات، أو جماالت اإلعمار واملناظر 
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 الفصل األول:       التراث و واقع اللهجات في العام العربي

اهلندسية والعمرانية والزراعية اخلالبة، أو احلرف كبناء احلجر وإستخدام الطوب والسرياميك زغري 

ة، وهنا يلزم توضيح اإلمكانيات والتقنيات املستخدمة واملستعلمة من قبل احملرتفني منه األدوات احلرفي

. والرتاث املوثق أو الوثائقي هو مرآة الشعوب للعامل ويشكل الذاكرة للثقافة والشعب، ولتطوير 

الذاكرة ممكن إتباع عدد من املهام والنقاط النقاط املختلفة اليت وضعتها اليونسكو وساعدت يف 

شرها الكثري من اجلامعات واملنظمات احلقوقية واإلنسانية املهتمة يف حفظ الرتاث الثقايف للشعوب ن

                         : إنشاء اجملموعات واملتاحف املسامهة يف تشكيل الرتاث وتوضيحه.  املختلفة ومنها

اإلجتماعي للجماعات احملرومة اليت تريد تطوير الرتاث الثقايف  املسامهة يف رفع املستوى اإلقتصادي و

 هلا. 

بناء املتاحف اليت تظهر الرتاث خاصة يف الدول الفقرية خاصة يف أفريقيا. حتسني املستويات 

مفهوم الرتاث الثقايف بني  إطالقالرتبوية والتنفيذية عرب املشاريع التوعوية والثقافية اليت هتدف لنشر 

                 ملختلفة وتعريفه يف أفضل صورة وأشكاله. تنظيم الدورات التدريبية لتأهيل املتخّصصني الشعوب ا

 . يف احلفاظ على الرتاث الشعيب ونشره وزرع قيمه بني أفراد اجملتمع املختلف اآلراء والتوّجهات الثقافية

 

 

 



 

- 9 - 
 

 الفصل األول:       التراث و واقع اللهجات في العام العربي

 . دراسة اللهجات المحلية : 2

 مهيدت

تساءل العلماء كثرياً عن العربية اليت نزل هبا القرآن الكرمي، ووَصَلنا هبا الشعر اجلاهلي، وُكِتَب هبا تراثُنا 

اإلسالمي، واليت ال تزال لغة العرب يف كل مكان، ويستخدمها املسلمون يف العامل كله يف عباداهتم، 

م، تساءلوا: هل كانت قبائل العرب مجيعًا تتكلم هبذه اللغة، أو هي لغة ويف كثري من شؤون حياهت

ولقد اختلف العلماء يف اإلجابة عن هذا  قريش وحدها سادت بعد اإلسالم ونزول القرآن هبا؟

  .السؤال، فمنهم من ادعى أن العربية اليت وصلتنا هي لغة قريش وحدها

، تعاملوا هبا، واستعملوها يف لقاءاهتم وموامسهم الدينية ومنهم من قال: إهنا لغة مشرتكة للعرب مجيعاً 

 والثقافية والتجارية، وإىل جانب هذه اللغة كان لكل 

وإذا كان الرأي الثاين هو األرجح فهل يعين أن القبائل   .هبا، أو لغة خاصة هلجة خاصة قبيلة

وهل وجود هذه  املشرتكة؟العربية املتعددة كانت تتكلم بلغات، أو بلهجات بعيدة عن الفصحى 

هبا؟أو أهنم كانوا يتعاملون يعاً يتكلمون الفصحى، أو يتعاملون اللهجات يعين أن العرب مل يكونوا مج

واإلجابة القاطعة على هذه  يف حياهتم اليومية بلغات خاصة مث يتخاطبون بالفصحى عند لقاءاهتم؟

صلنا من روايات عن هلجات العرب قبل أ . أن ما و   :التساؤالت ليست سهلة ألمور منها ما يلي

ليس بالشيء الكثري الذي ميكن أن يصور لنا حجم هذه اللهجات ومدى بعدها أو قرهبا  اإلسالم

وأن ما وصلنا من أدب جاهلي ال ميثل اللهجات اخلاصة بقبائل شعرائه بقدر  ب .   .من الفصحى

  .ما ميثل الفصحى



 

- 10 - 
 

 واقع اللهجات في العام العربيالتراث و الفصل األول:             

ج . وألن العلماء أضربوا كثريًا عن نقل اللهجات ألن ما وصلنا من أخبار وروايات عن   

اللهجات العربية، وما جاء منها يف القراءات املتواترة وغري املتواترة ميكن أن ُيستنتج منه بعُض 

اللهجات ال تعدو أن تكون اختالفات قليلة بني  خصائص اللهجات العربية، ويبني لنا أن االختالفا

إعمال حرف عند قبيلة هتمله قبيلة أخرى، أو اختالف يف  من إمالة صوت أو إبداله، أو إدغامه، أو

ال ترقى إىل درجة الزعم بأن اللهجات العربية   -بصفة عامة  -داللة لفظ بني قبيلة وأخرى، أو أهنا 

وقبل احلديث عن أشهر مسات اللهجات   .جة خاصةكانت متباعدة، أو أنه كان لكل قبيلة هل

العربية وما بقي منها يف عربيتنا اليوم البد من التقدمي حبديث عن تعريف اللهجة، وأسباب حدوثها، 

 . والغرض من دراسة اللهجات

 ما اللــهـــــــــــــــجــــــــــة:   1.  2

اللغة، أو طريقة أداء اللغة، أو النطق، أو جرس يفهم من معىن اللهجة يف املعاجم العربية أهنا 

ْحَدثون بأهنا: الصفات أو اخلصائص اليت تتميز هبا بيئة ما يف طريقة أداء  .الكالم ونغمته
ُ
ويعرفها امل

أو كما يعرفها حممد علي الشرفاءّ  "تطلق على اللهجة اصطالحا احلديث على  اللغة أو النطق

                  جغرافية جمموعة من الصفات } الصوتية و الغوية والصرفية و النحوية و الداللية{ تنتمي إىل بيئة
و اجتماعية معينة و هو جزء من بيئة أمشل تضم عدة هلجات جتمعها عناصر لغوية مشرتكة 

  1ويتكلم أهل هده البيئة لغة  واحدة  مشرتكةَ "

 
                                                      

1
 ، 2008،  5جدورها التاريخية و المجتمعية ، منتدى الواحة ، العدد ..محمد علي الشرفاء ، اللهجات المحلية   

www.alwahamag.com 12:12_ 2016-04-06: تاريخ التصفح 
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 التراث و واقع اللهجات في العام العربيالفصل األول:                     

 :انقسام اللهجات والعالقة بينها .2

التعريف السابق فاللغة الواحدة قد تنقسم إىل عدة بيئات لغوية لكل منها  وبناءًا على ذلك 

لغوية معينة، ويشرتك أفراد البيئات املختلفة أو املتكلمون باللهجات املتعددة هلجة خاصة، أو صفات 

 فإذا قلنا: اللغة العربية قصدنا اللغة اليت يتفاهم هبا املسلمون، ويقرؤون  .يف أكثر خصائص اللغة -

طريقة أداء أما إذا قلنا هلجة اجلنوب، أو الشام قصدنا   .فيفهموهناعباراهتم، سمعو ي هبا ويكتبون، و

واخلصائص اليت متيز   .أهل تلك املنطقة للغة، فقد تكون هلم خصائص معينة خيتلفون فيها عن غريهم

 اللهجة قد تكون صوتية؛ فجماعة تنطق القاف كافا، أو اجليم ياء، أو الذال زايا

 صائصوقد تكون هذه اخل .وقد يكون يف ترقيق صوت أو تفخيمه، أو يف طريقة النرب ونظام املقاطع

وقد يكون االختالف يف تركيب اجلملة،  على بعض بعض األصوات يف بنية الكلمة ووزهنا، ويف تقدمي

ولكن اللهجات اليت تنتمي إىل لغة   .والربط بني أجزائها كما قد يكون يف دالالت بعض األلفاظ

الصفات املشرتكة بني وكلما ازدادت  وتركيبية كبرية واحدة جيمع بينها روابط صوتية ولفظية، وداللية،

   .جمموعة اللهجات ازداد التقارب بينها

وعلى العكس من ذلك إذا قلت الصفات املشرتكة بني هذه اللهجات ابتعدت عن بعضها حىت 

  .تصبح هذه اللهجات مع مرور الزمان كأهنا لغات ال يربط بينها إال روابط ضعيفة

هلجة من اللغة  -يف األصل  -أسبق، فهي ويذكر أن أكثر اللغات املعروفة انفصلت عن لغات 

الفروق بينها وبني اللغة األصلية حىت غدت لغة مستقلة كما حدث يف  األم أو فرع منها، مث اتسعت

 .اللغات السامية جمموعات اللغات اهلندية األوربية، أو يف
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 التراث و واقع اللهجات في العام العربيالفصل األول:                    

 أسباب حدوث اللهجات:    3.  2

  :هناك عوامل خمتلفة تؤدي إىل حدوث اللهجات، منها ما يلي

فقد تتسع الرقعة اجلغرافية للمتكلمني باللغة، وتفصل بينهم اجلبال  أ . العامل الجغرافي: 

اً واألهنار، ويقل التصال بينهم؛ فتأخذ اللغة يف التغيري شيئاً فشيئاً ويسلك املتكلمون باللغة مسلك

   .خمتلفاً عن غريهم، فيؤدي ذلك حلدوث هلجة جديدة

فالظروف االجتماعية يف البيئات املتعددة الطبقات تساعد على  العامل االجتماعي : ب . 

   .حدوث اللهجات؛ فكل طبقة حتاول أن يكون هلا لغتها، أو أسلوهبا اللغوي املميز

فانفصال قبيلة أو دولة عن غريها، واعتناق املذاهب السياسية، أو  ج . العامل السياسي :

   .الدخول يف الديانات اجلديدة يساعد على دخول ألفاظ واصطالحات جديدة يف اللغة

حدوث  : ورمبا كان ذلك أهم العوامل اليت تساعد علىالصراع اللغوي واالحتكاك ح .

لغوية؛ فاألقوى حضارًة  األخرى طبقًا لقوانني اللهجات؛ فالصراع يؤدي إىل انتصار إحداها على

ومادًة قد ُيكَتب له االنتصار، ولكن اللغة املغلوبة ترتك أثرها يف الغالبني، وتؤدي إىل تطور، أو تغري 

كما أن اختالط األقوام ببعضهم يؤدي إىل التغيريات اللغوية، فاللغات السامية اليت    .يف لغتهم

بالسومرية، وانتصر الساميون على السكان األصليني للعراق بعد أن أخذوا دخلت العراق احتكت 

واملسلمون بعد فتح فارس، واملغرب   .منهم الكثري، وبعد أن فقدوا كثريًا من مميزات لغتهم األصلية

ولكن هلجات خاصة نشأت يف تلك البالد نتيجة االحتكاك بني الفاحتني   .وغريها نشروا العربية

 .د األصلينيوسكان البال
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 التراث و واقع اللهجات في العام العربيالفصل األول:                     

: إىل جانب اللهجة اليت سبق احلديث عنها، وعن أسباب حدوثها هناك اللهجة الخاصةخ. 

ما يسمى بـ اللهجة أو اللغة اخلاصة، وهي تلك اليت تستعملها طوائف ومجاعات خاصة؛ ففي سلك 

الطب، أو أعمال احلداد، أو النجارة، أو بني اللصوص وقطاع الطرق جتد ألفاظاً القضاء أو 

واصطالحات ال تستخدم إال عندهم، ومتتاز هذه اللغات باستخدام التعبريات االستعارية، واستعمال 

 احلقيقية، وقد تنشأ هذه اللهجات نتيجة شعور أصحاهبا بالعزلة أو معاداهتم األلفاظ يف غري مدلوالهتا

  .للنظام، أو رغبة يف التمويه، أو متييز أنفسهم

ويقصد باللغة املشرتكة جمموعة الصفات اللغوية اليت جتمع بني هلجات اللغة :ت. اللغة المشتركة

الواحدة، وجتعل األفراد املتكلمني هبذه اللهجات يتفامهون مع بعضهم بسهولة، فهي لغة وسيطة تقوم 

 . بني املتكلمني بلهجات خمتلفة

أهنا فوق  -إضافة إىل أهنا مفهومة لدى مجيع املتكلمني هبا أو سامعيها  -وتتميز اللغة املشرتكة 

 . مستوى العامة، وأهنا ال تنتمي إىل بيئة واحدة، وإمنا هي مزيج بني اللغات أو اللهجات املختلفة

 : اللهجات؟ . لماذا ندرس4.  2

عصر، ودراسة اللهجة ليس دعوة إىل نصرة اللهجة ظاهرة لغوية موجودة يف كل بيئة ويف كل 

  :اللهجات والعاميات، ولكن دراسة اللهجات العربية هلا مسوغات، وينتج عنها فوائد منها

 بعض قضايا العربية ومفرداهتا ودالالهتا؛ فظواهر االشرتاك، والتضاد، أهنا تفيد يف تفسري . أ

 . إىل اختالف اللهجات العربية والرتادف، واإلبدال، وغريها ميكن أن يـَُردَّ كثرٌي منها
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 التراث و واقع اللهجات في العام العربيالفصل األول:                     

، ومعرفة اللهجات اليت وردت  القرآنيةب. ودراسة اللهجات تعني على تفسري كثري من القراءات 

 .عليها

  .كيفية حدوثها ج. كما يفسر لنا كثرياً من اللهجات احلديثة ويعرفنا بأصوهلا، و

أثر كبري يف نظرة علماء العربية إىل غريها  -لغة القرآن الكرمي  -لقد كان لسيادة اللغة القرشية 

 .من اللهجات؛ حيث أضرب بعضهم عن نقل غري الفصيح، ألهنم يفضلون لغة قريش على غريها

والِقْدُح املعلى يف وسيمر بنا عند احلديث عن لغة أو هلجة قريش أنه كان هلا النصيب األوىف، 

              .وتستعملها ، العرب أفصحها، فتضمها إىل لغتهالغات  قريشاً كانت ختتار من الفصحى، وأن

وعلى الرغم من شيوع تلك اللغة يف العصر اجلاهلي، وأهنا أصبحت لغة األدب عامة، وأن القبائل 

العربية قد اصطلحت فيما بينها على هذه اللغة الفصحى، وأن الشعراء كانوا على اختالف قبائلهم 

اىف عن وتباعدها وتقارهبا ينظمون شعرهم يف تلك اللغة، وأن الواحد منهم إذا أراد نظم الشعر جت

هلجة قبيلته احمللية إىل تلك اللهجة األدبية العامة، بالرغم من ذلك كله كانت هناك هلجات كثرية 

متيزت هبا بعض القبائل، وظلت آثارها واضحة على ألسنتها إىل القرن الثاين للهجرة، حيث سجلها 

كونوا يُعنون بنسبة هذه بعض اللغويون، وأطلقوا عليها ألقاباً تدل على استهجان هذه اللهجات ومل ي

اللهجات إىل أصحاهبا؛ فقد كانت هتمهم الصحة اللغوية، وكأهنم يريدون التنبيه على ما خيالف اللغة 

األدبية العامة اليت نزل هبا القرآن؛ وهلذا يالحظ أهنم قد خيتلفون يف نسبة اللهجة؛ فقد ينسبها عامل 

  .أخرىقبيلة وينسبها غريه إىل قبيلة إىل 
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 التراث و واقع اللهجات في العام العربيل األول:                     الفص

         :وهلذا استحسن بعض الباحثني أن يقسم أنواع االختالف إىل مخسة أقسام وهي

ومعىن ذلك أهنا تنسب إىل قبيلة أو قبائل، وأن هلا لقباً  القسم األول: لغات منسوبة ملقبة:

  .تعرف به وقد عده العلماء من مستبشع اللغات، ومستقبح األلفاظ

 وهو كذلك بعد هذبت اللغة، وأطبقت العرب على املنطق احلر، واألسلوب املصفى،

  .لغات منسوبة غري ملقبة جتري يف إبدال احلروف القسم الثاني:

  .لغات من ذلك يف تغري احلركات الثالث:القسم 

  .لغات غري منسوبة وال ملقبة القسم الرابع:

 . 1لغة أو لثغة يف منطق العرب القسم الخامس:

يستند الرأي القائل أن العربية لغة ميتة إىل مغالطة تقول أن العربية الفصحى لغة ميتة ألهنا ليست 

   بل وجود االعامية يف السياق العريب له أبعاده اخلاصة دلك أن توثيق اللغة العربية 2لغة خماطبة يومية

و هلجاهتا و اثارها االدبية قبل مجعها و تدوينها كان قائما على أوصاف مركزية و متوقعات جغرافية 

إد تعترب اللهجة أو العامية يف الوطن العريب لغة تواصل اليومي من جهة و لغة خطاب شعيب  3واضحة

        و شعر من جهة أخرى ؛ فما اللهجة إال ظاهرة عابرة ملا هلا من انتشار رهيب بني العرب أوال 

شكال و املتعربني الحقا و هده األصناف اللهجية الفردي منها و اجلماعي لتوضح لنا بعض اإل

 ولعا بتكلم أو أداء معني تعود منه القائم بني كل من حد اللغة و حد اللهجة فإن الفرد الناطق أشد

                                                      

|  2016_04_06: ، تارخ التصفح  www.alathary.netمنتدى  الشعر و االدب ، دراسة في اللهجات العربية ، 1 1

11:30 
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 8، بيروت ، ص  2009،  1محمد عصفور ، دراسات في الترجمة و نقدها ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، ط. 2
3
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 التراث و واقع اللهجات في العام العربيالفصل األول:                     

وعامل العامية و األدب الشعيب يقع على اجلهة األخرى من عامل  1بتكلم عام يشرتك فيه مع غريه

الفصحى و األدب الفصيح وأصبحت اللهجة تعرف اليوم وفق مستويات معينة و متنوعة من 

    فوجود املستويات اللغوية يف كل لسان بشري هو أمر مسلم به أما االختالف فيكون 2التكلمات

لغة إىل أخرى و غد بات مؤكدا لدينا بان العرب مل يؤسسوا  يف تعداد هده املستويات و حصرها من

مصطلحات هلجة متنوعة حسب تنوع طبقات املتكلمني و مستوياهتم حىت و إن  كانت بعض 

 األعمال امليدانية مثل كتب حلن العامة  و إدا عرفنا أن التباينات اللغوية 

                                    . الوضعية اللغوية في العالم العربي : 3

واملقصود هنا اللسانيات العامة( مرتسمة بني أوساط املتكلمني العرب و راسخة من خالل 

عشرات املصطلحات و األوصاف اللسانية و اليت تشمل كل املستويات اليت تشرتك يف التواصل 

اخلطايب بني خمتلف املواقع و الطبقات من جهة و بني األفراد الناطقني الدين حيسون هده الكلمات 

        هو لسان حال الشعب وأنه انعكاس حلياته اليومية و بعبارة أوضح  3 ثانيةمايزة من جهة املت

أين أصبحت الرتمجة عامل مهم و احنباس مللكته الكاملة و املقهورة و تعرية ملوروثه و مكبوتاته الكثرية 

باملوروث الشفهي  ماالهتمامما يربر دعوة حلة من اللسانيني خاصة املستشرقني منهم إىل وضع قصد 

        مفهوم ثنائية اللغة بدراسة الوضعية اللغوية  La Diglossieاهتم  الذيعلى غرار وليام مارسيه 

 و  يف العامل العريب ، لدا جاءت هده الرتمجة من هده اللهجات و اعتربت مكمال لعمل لساين

                                                      
1
 1 9مرجع نفسه عبد الجليل مرتاض،  ص  

 

 
3
 11مرجع نفسه عبد الجليل مرتاض ، ص  
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 العام العربيالتراث و واقع اللهجات في الفصل األول:                     

لوج إىل عامله املخفي و هو ثقايف أكرب ، و هو دراسة للسان شعب مستعمر و معرفة تفكريه و و 

                                                .املذكرةنتطرق إليه من خالل دراستنا يف هده عامل 

                                             :. مظاهر التعدد اللغوي في الجزائر 4

زيغت _ إىل بدايات احلركة يعود عبد الرزاق حوراري _ مدير املركز الوطين البيداغوجي لتعليم متا

الوطنية لتفسري إشكالية التعددية اللغوية يف اجلزائر ، و يعتقد أن األمازيغ قدموا منودجا تارخييا 

، أما ما لفت انتباهنا هو اعتقاده ان الفرنسية هي أنسب لغة  1املنطقة املغربيةللتعايش اللغوي يف كل 

للجزائريني و ختمينه مت التجربة حسب قوله ان العائالت اجلزائرية تفضل الفرنسية إلعتبارات علمية 

ة صراعات و ان التعدد اللغوي يف اجلزائر يأيت نتيجو لكنها حترتم العربية ألهنا لغة القران الكرمي فقط 

هو نتيجة احتكاكه بغريه من اللغات نتيجة   سياسية . بينما واقع التعدد اللغوي يف اجلزائر

استعمارات و فتوحات عرب االزمنة مما يؤثر و تتأثر مما ينعكس على ألفاظها و مفرداهتا حيث تتسرب 

 غوي . التداخل اللإليها ألفظ أخرى وصفات نطقية و صوتية و صرفية فيحدث ما يسمى ب 

إىل ولو ألقينا نظرة بسيطة فبالنسبة للهجة العامية اجلزائرية فهي مزيج هائل مستمد من العربية 

 :2فصحى و األمازيغية و الفرنسية و حىت بعض الرواسب الرتكية 

مت حتويلها إىل هلجة جند حتوير كلمة " وفمن بعض الرتاكيب املستمدة من اللغة العربية الفصحى 

 يه"ــ" مبعىن يسال أو يبحث ،ومن الفرنسية جند العديد من الكلمات نستقي منها " كاي ييستقص

 

                                                      
 

1
 23:21 \ 2016_01_15: ، تاريخ التصفح   www.algeriachannel.netنبيلة سنجاق ، األمازيغ قدموا نمودجا للتعايش اللغوي ،  

 22:01 \ 2016_01_15: ، تاريخ التصفح  amir-fennour.over-blog.comنظرة صغيرة على اشكالية اللغة و الهويةة في الجزائر ،   1 
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 التراث و واقع اللهجات في العام العربيالفصل األول:                     

أي كراس و اليت اندجمت يف الدارجة اجلزائرية و من املالحظ أن مجع هده الكلمة على وزن عريب 

صايف "كاييات" كراريس فعاعيل ، كما ال خيلو اللسان اجلزائري العامي من كلمات امازيغية و الدي 

عبارة اته الكثري من الرتاكيب و العبارات فيقال عن الرجل الشهم "درغاز" و هي ذأعطى حبد 

أمازيغية تعين الرجل ن باإلضافة إىل بعض الرتاكيب اللغوية القدمية املستمدة من التواجد الرتكي 

وبسبب .  1مثل عبارة "بقشيش" دات األصل الرتكي و اليت تعين الرشوة باملفهوم اجلزائري باجلزائر

 ط مناطقها فالدارج نفسهالشساعة اجلغرافية للجزائر ّ ، و اختالف أمناط املعيشة و الثقافية باختال

طفيفة أحيانا و متفاوتة أحيانا أخرى حبسب تقارب مناطقها و من املالحظ أن  بأشكالاختتلف 

الفرد اجلزائري يرفض اخلضوع إىل تأسيس لغة موحدة فاجملتمع اجلزائري يتداول أكثر من لغة يف وسطه 

ه الثقافية لدا فهو يرفض اخلضوع و أخرى تتجدر يف أصول  حمضة، بعضها وليدة جتربة استعمارية 

هلجته الدارجة نستخلص ما هو دارج يف  لنمط لغوي واحد و موحد . ومن مظاهر فرضه للغته و

القاموس األكادميي الفرنسي  على غرار كلمات مثل: " بالد _ كيف _ بزاف _ نبغي _ مشوي 

دما نزل باملغرب يف القرن ه( عن 380ورمبا يلخص لنا الرحالة العريب املقدسي )ت    ....... "

يف املغرب اإلفريقي لغتهم العربية غري أهنا منغلقة خمالفة ملا دكرنا الرابع عشر هجري عندما قال "... 

يقارب الرومي " كما يدكر أهنا خمالفة لبقية االقاليم اليت زارها و نعتها  يف األقاليم و هلم لسان اخر

                                                         . 2كما أنه مل يفهم اللسان الرببريبأهنا ركيكة و هي تقارب اللسان الرومي  

                                                      

 نظر مرجع نفسه 1

 22.43 \2016_01_15: ، تاريخ التصفح  forum.sedty.comمنتديات سيدتي النسائية ، 2
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 التراث و واقع اللهجات في العام العربيأول:                    الفصل ا

   . اللهجة التلمسانية : 5

املرتاكم من مرور تعترب تلمسان إحدى أهم حواضر اجلزائر ..عرفت بتارخيها العريق و تراثها 

 خمتلف احلضارات فعرفت جبوهرة املغرب العريب و ذلك راجع ملوقعها اإلسرتاتيجي و ثرواهتا املتعددة

   و التل  ءالصحرا   بني  : جات و كما نظم شاعر امللحون ابن مسايب واصفا املدينة و ضواحيها

قبة املنار مع الصفيف و عني    جات بني العطار و البحر و الرب  بصيد  مواليها   فارحني جمتمع

     العباد   اجلنح األخضر و و حنيف  كيف   دار القلعة و احلو  وأزروان واخلنادق و

 واندثرتقدمية قدم التاريخ .. أسسها األمازيغ القدماء من قبيلة أورنيدا اليت تفرقت ...العيون و

أخبارها و مل يبق إال إمسها يطلق على القبائل اليت سكنت مناطقها فعرفوا ببين ورنيد مث ما لبثت أن 

تعاقبت عليها احلضارات املختلفة من اإلغريق إىل الرومان و الوندال .. و بعد الفتح اإلسالمي 

ن جزئية من هلجة تعترب هلجة مدينة تلمسا... إنطلقت مسرعة مزدهرة يف عصورها اإلسالمية الزاهية

مميزة للمنطقة تعرف بتلمسان و ضواحيها و ندرومة و ضواحيها الواسعة إىل فالوسن و الغزوات 

    نطق ضمري اهلاء للمفعول به  ومنطقة السواحلية إىل مسريدة و بين سنوس و صفاهتا املشرتكة هي

بصفة املذكر يف األفعال  _خماطبة املؤنث"للمجرور مائل إىل الواو فمثال " نسيته تنطق نسيتو أو

      _مع متيز كل هلجة بلحنها اخلاص ككثرة اإلشباع    " فقط مثال " أدخلي يا فالنة تنطق ادخل فالنة

و إمالة بعض احلروف يف هلجات فالوسن و ما   _جاورها و بين سنوس إال أن هلا حلنا مشرتك ميكن 

     " خاي " و ضمري املخاطب " نتني" للذكر  متييزه الكثري من األلفاظ املشرتكة كمخاطبة األخ ب
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 التراث و واقع اللهجات في العالم العربي                                        الفصل األول:   

و االنثى معا و "ريك" بدل "راك" و " آسم أو واسم " مبعىن "ماذا " و "عيب " مكان "ادي" 

 األلفاظ األخرى  .مبعىن "خذ" باإلضافة إىل الكثري من 

إن معظم اللهجات احلضرية يف العامل العريب تتميز بتخفيف نطق احلروف و ما مييز تلمسان هو 

و هي  " هو ءال " الغياب التام حلرف القاف بنطقه الصحيح إذ ينطق مهزة فمثال "هو قال" تنطق

املتحدثني                             هلجة أندلسية خالصة معروفة أيضا بفاس و تطوان املغربيتني و هدا لتفرق 

  هبذه اللهجة على تلك املدن حيث أن تلمسان استقبلت اآلالف من العائالت األندلسية املهاجرة 

 و كان سكان املدينة قبلهم ينطقون القاف صحيحة بنطقها العريب و يف املاضي القريب كان بعض 

                   نطقة احلضر األصليني من حملينيو هي م ) حي باب زير و بابا علي و جوارها سكان

و أندلسيني( يتحدثون بالقاف إال أن هلجة األندلسيني باملدينة طغت على املدينة خاصة بعض قدوم 

إذ عرفوا بتقريب األندلسيني و مصاهرهتم أكثر من احملليني ( ظهور الكراغلة الذين تبنوا نطق ) األتراك

  رت هلجة الكراغلة من أحياءهم إىل أحياء احلضر و عمت كل املدينةاهلمزة لسهولتها مث انتش

 و هي ليست هلجة إمنا كلمات و هذا راجع  (g ) و هناك إستثناءات كثرية تنطق القاف فيها معجمة

قصعة . قرضة )أي قطعة( انقرض مقروض .  إما لثقلها و إما لتواتر الكلمة و توارثها .. مثل

                     . قايلة . مقمن )أي عاقل( . بقرة . اقعد قاعد قعدة . قرزي . مسقم سقمقرون . قامية قوامي . 

مما تتميز به تلمسان أيضا غياب حرف الثاء عن هلجتها حيث ينطق  و الكثري من األلفاظ األخرى 

 توم تريد تاين تلج.         ليس ظاهرا و أقرب إىل التاء العادية مثل تاء مع القليل من الصفري لكن
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 التراث و واقع اللهجات في العالم العربي                                    الفصل األول:   

حرف الظاء بنطقه العريب ال  الدرية ديب دهب حرف الذال هو أيضا غائب و ينطق داال مثل

املدينة أيضا إذ أنه خيفف إىل دال مفخمة قريبة إىل الضاد الذي ينطق أيضا داال يوجد يف هلجة 

الضوء الطو " " " مفخمة كما قلنا ..و مما يالحظ أيضا نطق الضاد طاء يف بعض الكلمات مثل

لكنها ليست قاعدة عامة  " أخضر خطر " " أبيض بيط " و حىت الظاء أحيانا مثل " الظالم الطالم

حرف اجليم ينطق مع الدال و هو النطق العريب الصحيح للجيم مثل هلجة متواترة إمنا كلمات 

                                                      العاصمة..

                                          .. نسائية بامتياز لكن بالنسبة نطق اجليم بالدال و قلب الظاء و الضاد إىل طاء فهي هلجة

                                                     .و معظم الرجال ينطقون اجليم معطشة أي عادية و الظاء و الضاد داال مفخمة

 للسؤال عن املكان و إشباع بعض الكلمات " فاين" مما مييز اللهجة التلمسانية أيضا استعمال كلمة

 يوم اإلثنني التناين " " منني مناين " " ميتني )مئتان( " "ملشاهبة هلا يف وزن "ين

عاله عالش " " كيفاه    تستعمل أيضا الشني بدل اهلاء يف بعض الكلمات اليت تنتهي ب "اه" مثل

الحظ أيضا تغيري السكون إىل حركة أو إشباع يف بعض  شي 1عنداش "كيفاش" " باه باش " " 

 ... " املَْلح" "الزيت الزِيت" " الليل الِليل " " ثوم ُتومامللح  " الكلمات الساكنة الوسط مثل

  مبعىن خذ  " عيب" .. مبعىن ماذا " آسم أو واسم " باإلضافة للكثري من األلفاظ املميزة للهجة منها

مبعىن الذي و تستعمل مكان "  "الّدي " معىن أنت للمذكر و املؤنث "تنيَ  و يستعمل مكان "ادِّي

 " ديايل" " شكون الّدي جا " طرف النساء مثالخاصة من  الّلي "

                                                      
 22.43 \2016_01_15: ، تاريخ التصفح  forum.sedty.comديات سيدتي النسائية ، منت 1
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 التراث و واقع اللهجات في العالم العربي                                    الفصل األول:   

كما يتم  و هي معروفة.. " واش بيك " أو " آش بيك" و هي معروفة يف العديد من املناطق
كي  " للمخاطب املذكر و املؤنث مثال " ريك" للمتكلم " راين " تصريف " راك " بطريقة خمتلفة

للغائب املؤنث  "ريها" و "را" للغائب املذكر و ختتصر أحيانا ب "راه" " ريك حممد.. فاين ريك أمينة
راهم أو  " جلمع املخاطب و أخريا "ُروكم أو راكم" جلمع املتكلم "رانا " "رِي" و ختتصر أحينا ب

يف كثري من األقوال الطريفة و احلكم من طرف املرأة  "ريك" يستعمل لفظو   جلمع الغائب "ُروهم
و الكثري الكثري من األقوال اليت تعرف  " أرّيك تفرح " و دعاء خطري " أرّيك تندب " التلمسانية مثال
                         1هبا التلمسانيات

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 مرجع سابق  1
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 ترجمة العاميات تاستراتيجياو  الفصل الثاني :        األمثال و العبارات

  المستويات اللغوية                             األول:لمبحث ا         

 

      للغة صلة بالواقع احمليط باملتكلم ، دلك على خلفيات اللغة هلا دور مرموق يف الفهم و اإلفهام 
و يف املطابقة ، و كدا بالتجربة الشخصية و النظرة اىل دلك الواقع من خالل اللغة و من خالل تلك 

                بنية اللغة و سلوك اللغةالتجربة الفردية .].......[ حيث انه نادى باتباع هنج تكاملي جيمع بني 
لدراسة املستويات اللغوية من خالل هدا التعريف املوجز الدي سيحتم علينا املرور  1و اكتساب اللغة

ملعرفة كيفية تكون املعاين اجملزية يف اللغة العامية و الدي سيوصلنا إىل اسرتاجتيات ترمجتها و الصعوبات 
 ه املرتجم .اهنا ستواج املؤكداليت من 

 niveau )) ةقام : املستوى اللغويجتدر اإلشارة اوال إىل تداخل مصطلحني شائعني يف هدا امل
       ( رغم اهنما مصطلحان يعربان عن بعضهما يف كثري من السياقات . registerوالسجل اللغوي )
  François Gadetتضع خطا فاصال بينهما و هو األمر الدي وضحته  اآلراءإال ان الكثري من 

: '' يعترب السجل مصطلح حيوي كل املعاين اليت حيويها املستوى فيما خيص   Paquetteيف 
        اجلانب اللساين '' يف حني  مييز بني السجل من حيث ارتباطه بالوضعية السياقية للمتكلمني 

 2افيةو باجلوانب اإلجتماعية الثق ارتباطه باللهجاتBourquin و املستوى من حيث 
socioculturel   هدا ما يربر جلوءنا إىل دراسة حول املستويات اللغوية يف الكالم و بناء على

 دلك اخرتنا مصطلح '' مستوى '' 

 

                                                      
1
 41، المغرب ، ص  2000،  1.د محمد الديداوي ، الترجمة و التواصل ، المركز الثقافي العربي ، ط   

2
 François GADET , registres de la langue et variation intrinsèque , in palimpresestes , n° 10 , presses de 

la sorbonne nouvelle , paris , p 20   
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 الفصل الثاني :         األمثال و العبارات و استراتجيات ترجمة العاميات

و   الشفهية.ا الرتباطه ارتباطا وثيقا بثنائية اللغة املكتوبة منها و ذا و كذألنه خيدم أغراض حبثنا ه

مبا أن تقسيمات املستويات اللغوية شائع غالبا يف اللغة الفرنسية أكثر منه يف العربية كما هو معلوم 

جلأنا أيضا لدراستها يف اللغة الفرنسية و سنحاول اسقاطها على العربية لتخدم مصاحل حبثنا و تنقسم 

 ده املستويات إىل ثالث مستويات أال وهي : ه

     المستوى الفصيحNiveau soutenu    

     المستوى المتداولNiveau standard ( courant ) 

و هو ما يهمنا يف دراستنا إد جند فيه   Niveau familierالمستوى الشائع      

                تفرعات عدة من اللغات أو باألحرى هلجات تبدأ من اللهجة الشائعة إىل املبتدلة مرورا بالشعبية . 

و بالتايل سنعرضها فيما يلي و هي يف واقع األمر ما نستعملها يف ختاطبنا اليومي الغري رمسي أو كما 

' ختضع يف حركتها لقوانني أشبه بقوانني السوق : فالكلمات الرائجة كالسلعة يعرفها الديداوي : '

الرائجة هي اليت تعود الناس استعماهلا يف حياهتم اليومية . وهناك كلمات السلع اليت ال تستعملها أو 

ال حتاج اليها إال فئة خاصة ، و هده هي الكلمات االصطالحية . وليس من السهل أن تضيف إىل 

عمال اليومي كلمة جديدة ، كما يصعب أن تضيف سلعة جديدة  و لكنها إدا قبلها اجلمهور اإلست

أصبحت جزءا من حياته أي جزءا من لغته اجلارية . ولغة األدب يف منزلة وسطى : فال هي لغة 

  1اصطالحية وال هي هي لغة حياة ''

                                                      
 محمد ديداوي ، مرجع سابق. انظر د  1
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 ة العامياتالفصل الثاني :         األمثال و العبارات و استراتجيات ترجم

 . المستويات اللغوية : 1   

 Le niveau familierالمستوى الشائع :       1.1

يوصف أسلوب ما أو مفردة ما بانه شائع عندما يدخل االستعمال التداويل للغة حمققا بدلك 

اليومي كاحملادثات الغري رمسية بني أفراد األسرة أو احمليط و استعمال مفردات و  لأغراض االتصا

ثقايف لدا فإنه يفي ال حتمل أي إحياءات سلبية من حيث مستوى املتكلم اإلجتماعي أو الأساليب

برتمجة الدارجة اليت ال حتمل أية عالمات هلجية أو مؤشر على مستوى اجتماعي ما من  الغرض

أو من الناحية املورفولوجية فيتميز بكثري من العالمات اما من الناحية الصوتية ، عجميةالناحية امل

 tu asأو  v’laواليت تنطق   voilaيف النفي أو   ne حنذفالكتابية و حىت النطقية فمثال عندما 

 phrasesالرتاكيب اجلملية فعادة ما تكون مقتطعة  صفيما خيأما  t’asواليت تنطق 

segmentées  ويتم احرتام قوانني تزامن األفعالla accordance des temps  يف حدود

) صيغة نصب الفعل( مع كل تزامنات األفعال  و هو جلوء إىل  le subjonctifحيث يستعمل 

 le subjonctif passéأن قاعدة تزامن األفعال تفرض استعمال هده الصيغة أي التسهيل دلك 

. كما جند استعماال واسعا ألصوات التعجب   subjonctifغة يف صي  etreأي فعل الكينونة  

les interjections  ''  على شاكلةouf ومن الناحية اجملازية جند أن أكثر الصور الشائعة هي ''

   l’euphémismeو الكناية باستعمال التورية   la périphraseالكناية 
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 استراتجيات ترجمة العامياتالفصل الثاني :         األمثال و العبارات و 

     Niveau populaire الشعبي:المستوى    1.2 

تطلق الكثري من األحكام على هدا السجل اللغوي باعتبارها لغة العامة و الرعاع باعتباره 

اجتماعية دنيا ، كما  مستمعيه ينسبونه إىل طبقة لما جيعيستعمل أسلوبا فظا باعتباره اسلوب فظ و 

مقاطع منها  حبذفمن دلك اقتطاع الكلمات يعترب تشويها  للغة الصحيحة و احنرافا عن قواعدها 

la troncation  : سواء يف أول الكلمة أو يف اخرها مثالB  eau �beau-frère  

accro��accroché à la drogue Raduc� Ras du cul    Boul mich��  

boulevard St Michel1          

وتفسري دلك بنّي وهو ايقاع احلياة السريع الدي يفرض لغة متناغمة معه لدلك ميتاز هدا   

السجل مبرونة كبرية يف سبك معجمه و يف عملية اإلشتقاق اليت تتم بسهولة كبرية من األفعال إىل 

هدا السجل باجملاز  الصور حيث تكثر ويف ما خيص اجلانب التصويري فيزخر    األمساء و العكس .

اليت تنهل من كل احلقول الداللية أدوات تفننها و يظهر دلك يف التعابري اجملازية اليت ال  اإلستعارات

 couter  ميكن حصرها لكثرهتا و تغريها خاصة يف ما خيص اصطالحات املراهقني مثل :

chaud, avoir le bourdon   صفات على البشر مثل : أمساء احليوانات إلضفاءأو cochon, 

vache ,chameau, Bécasse, corbeau, singe  االصطالحيةكما تعكس بعض التعابري 

 clouerمات جوعا أو   claque le becالصعبة اليت يعيشها أصحاهبا مثل :  للظروفلإلشارة 

le bec  افحم الشخص 

                                                      
1 
idem , Françoise Gadet, Le français populaire,p.108 
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 استراتجيات ترجمة العامياتالفصل الثاني :         األمثال و العبارات و 

 Le niveau vulgaire   وى المبتذل :المست3.1

'' اللغة Vinay et Darbenley''فيين '' و'' داربنلي ''   يتضمن هدا املستوى حسب

لكن ما مييز فعال هدا املستوى هو ارتباطه باالبتدال   l’argot1الشعبية و اللغة اإلصطالحية 

اللغوي و بكل الرتاكيب اليت من شأهنا مهامجة و خدش الدوق اللغوي خللوه من أي قيمة أدبية ، إنه 

منه أي لغة يف الواقع ، فكالم  الدي ال ختلو البذيءبعبارة أخرى مستوى خيص لغة املسبة و الكالم 

ظاهرة موجودة ال حمال و هي ظاهرة   Cathrine Rouarencونك املسبة حسب كاثرين روالر 

جمتمع  دمغأهنا ختتلف وتصطدم دراسة هدا املستوى مع املواضيع احملرمة إضافة إىل   .2لغوية بامتياز

تغريها وورود بدائل هلا لدا فمعجم هدا اخر و من زمن إىل اخر و من زمن غلى اخر مع سرعة 

قلة القواميس املخصص له ، أما حّدة هدا املستوى فتختلف حسب السجل غري ثابت إضافة إىل 

 توارثها( و مدى احلقل الداليل الدي تنتمي إليه اللفظة أو التعبري املستعمل ) الدين ، اجلنس ....

روايرونك الوظائف األساسية اليت ميكن أن تضطلع  إضافة إىل السياق الدي وردت فيه إد حددت ك.

أين تستعمل الكلمات النابية    Fonction expressiveالوظيفة التعبريية أوهلا : املبتذلةهبا اللغة 

 موقف املتحدث من موضوع حديثه ، أما إدا كان للفظة جمال التداول الواسع كتعبري مباشر عن

 Référentielleحبيث أصبحت مستهلكة و خلت من أي وظيفة تعبريية أو مرجعية 

                                                      
1 J-P.Vinay ,J.Darbelnet, Stylistique comparée du français et de l’anglais, Editions Didier, 

Paris, 1958, p.34 
2 « Le gros mot existe incontestablement et c’est un phénomène essentiellement oral » 

-Catherine Rouayrenc, les gros mots, Presse universitaire de France, coll. Que sais-je, 2ème 

éd. 1997, p.6 
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 و العبارات و استراتجيات ترجمة العاميات الفصل الثاني :         األمثال

و إدا دخلت اللفظة جمال التداول الواسع حبيث أصبحت مستهلكة و خلت من أي وظيفة 

 وأخريا ميكن أن تقوم اللغة بوظيفة  Démarcativeتعبريية أو مرجعية و أصبحت حتديدية 

. أما اجلانب اجملازي التصويري 1عن طريق ادراج شيء من الفكاهة و السخرية ludiqueهتكمية 

أما الكناية يف هده اللغة فهو ليس جتديدا يف املعاين بقدر ما هو تغيري ملسميات األفكار و األشياء 

يقول جون  إذفيه تقع على مستوى اللفظ كم على مستوى الرتكيب نكيّن كثريا من السائرة بيننا 

هي أحد طرق صنع اللغة العامية كما هو '' إن الكناية   Jean Louis Calvetكالفيه  لويس 

                     للكناية عن الشمس ''.  le brillantاحلال مع كلمة الالمع 
و هلده النظرية املبدئية أمهية يف التعريف باخلطوط العريضة للموضوع اليت سيتم التفصيل فيها ، 

  وهدا ما سنحاول اظهاره يف عملنا التطبيقي.

                                                      
1
 Catherine Rouayrenc, les gros mots, p.113,117 
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 و استراتجيات ترجمة العاميات االمثال و العبارات            الفصل الثاني

 . المثل والعبارات الشعبية :    1 

يرتبط املثل و العبارات الشعبية مبتلقيه بعالقة من نوع ما تتمثل يف كوهنما تراثا و خمزونا ثقافيا 

يلتقي مع صيغة املثل بل و يكون كمحرك له و كاشفا عنه و هلدا جند لغة األمثال و العبارات الشعبية 

متثل صورة صادقة لبساطة منتقاة بعناية شديدة رغم " عاميتها " فاألمثال و العبارات الشعبية إمنا 

 احلياة اليومية و بساطة التعبري عنها بعفوية . 

 الـمـــثــــــل : 1.  1        

حتمل كلمة " مثل " يف اللغة العربية دالالت لغوية عديدة أفاض اللغويون يف شرحها و طرقوا 

وردت يف مة "مثل" معانيها. و يرجع أن كل خمتلف أوجه استعماهلا و لعل اهتمام الدارسني بتعدد

وجعلناه مثال لبني اسرائيل  القران الكرمي  كقوله تعاىل يف وصفة لسيدنا عيسى عليه السالم : "
مبعاين متعددة ومل يستقر على معىن أو إثنني و من معانيه امليل إىل التحسن يف قولنا "التماثل إىل "1

 : La rousseعجم الفرنسي امل فليعرفهالشفاء" فهو يقوم على العموم بإثراء تكلماتنا اليومية 

 Court énonce exprimant un conseil populaire, une vérité de 

bon sens ou 2"d’expérience et qui est devenu d’usage commun   

        يرد على ألسنة العوام مبا يعين العظة  الذيففي هلجتنا العامية يدل املثل على القول السائر 

 ديث مثول " و تتعدد احل"بقي يف  العامة:و له مورد و مضرب و من دلك قول  االعتبارو 

                                                      
1
 53سورة الزخرف اية   

2
 Isabelle Jeuge-Maynart, Le Petit Larousse illustré 2007, Librairie Larousse, Paris, 2006, p. 874. 
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 ترجمة العاميات تاستراتيجياالفصل الثاني            االمثال و العبارات و 
املصطلحات املقابلة لكل مثل مبفهومه و استعماالته عند العامة من قول و أقوال إىل كالم 

و ناس بكري . فاملثل شكل من األشكال األدبية التعبريية سواء كانت فصحى اللولني و كالم اجلدود 
أو عامية و هو حصيلة جتارب إنسانية طويلة يسقط جتربة سابقة على جتربة حالية و يتميز بسرعة 

  الذيوع و الشيوع

 العبارات الشعبية : 2.  1

وقصر اجلملة غري  1روعة اإليقاع تشرتك بعض التعابري مع املثل يف دقة الرتاكيب وكثافة املعىن و
أهنا ال تعترب أمثاال، فهي ما يطلق عليها العبارات الشعبية و احلكم فهي تلك األقوال اليت ترتبط 

اليت يصدرها اإلنسان يف شأن من شؤون احلياة و قد مساها  اآلراءحبادثة معينة و متثل صياغة لبعض 
ثلي "

َ
" و قال بأنه : " ال يعرض أخبار  expression proverbialرودولف زهلامي التعبري امل

معينة عن طريق حالة بعينها ، ولكنه يربز أحوال احلياة املتكررة و العالقات اإلنسانية يف صورة ميكن 
  ظروف حياة اجملتمع الواحد و انسجامه يف طباعه و أخالقه أن  يبدوو 2أن تكون جزءا من اجلملة"

و عاداته و تقاليده جعل تشابه الكثري من التجارب الفردية و العبارات املعربة عنها من باب املثل 
             فالعبارات الشعبية كاملثل فهما شكال من األشكال األدبية اليت هلا عناصرها املميزة و مساهتا احملددة 

وعليه امة و اخلاصة واصطلحت عليه و هي ليست وقفا على طبقة معينة من الناس بل ما تراضته الع
رشدي صاحل :" األمثال بنود يف دستور غري مكتوب يعرب عن جتارب العامة و تصور مواقفهم يقول 

من مشكالت احلياة فال جند وجها من وجوهها إاّل و أطلقت فيه العامة عشرات األمثال و 
صية التداول املتميز هلا فهي متيل إىل و نظرا خلا –_ يشري باألقوال إىل العبارات الشعبية 3األقوال"

 تغيري.الناس فتغدو تراثا حيفظ كما جاء دون  يتواضع عليهاألن تصبح ذات أشكال قارة 

 

                                                      
1
  

2
 .30، ص 1984، مؤسسة الرسالة ،القاهرة ، 2رودولف زلهايم ،األمثال العربية القديمة، ترجمة رمضان عبد التواب ،ط  
ر

  37_36، ص ص  1961شدي صالح ، الفنون الشعبية ، دار القلم ،القاهرة ، 
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 الفصل الثاني :         األمثال و العبارات و استراتجيات ترجمة العاميات

 مميزات األمثال و العبارات الشعبية : 3.  1

 :التالية باملميزات القول أضُرب سائر عن الشعبية العبارات و األمثال تتميز و

 :تُغيَّر ال اھصيغت

 تلزم حالة اهأن اهضمن من الشعبية العبارات و األمثال حول قواعد على الدارسون اتفق

 .ذلك بعد اهفی تضرب اليت األحوال اختلفت ماهم أوال، اهعلی جرت اليت احلالة يه واحدة،

  تغيري دون فيذكر األول اهأصل على اهضرب عند -الشعبية العبارة وكذلك - املثل فتحافظ

 خروجها عن القياس : -ب

  1خترج األمثال و العبارات الشعبية أحيانا عن القواعد النحوية و الصرفية اليت حتكم اللغة العامة

النثر ، فصيحة يف هده امليزة إد جيوز فيها ما ال جيوز يف غريها من و بدلك توافق األمثال العربية ال

ويرجع هدا اخلروج عن القياس لدافع جعلها أخف على السمع و أكثر سالسة على اللسان و أوقع 

وال يعني هدا أننا نحفظ المثل الشعبي و ال نجعله للنفس و أسهل للحفظ يقول حممد عيالن : "

        .2يساير التطور أو بمعنى اخر ال يخضع إلى التغيير أو التبديل "

 الروايات:ت _ تعدد 

 لكذتتعدد روايات األمثال و العبارات الشعبية و يصعب ضبط رواية حمددة للكثري منها و يرجع 

 إىل مجلة من األسباب فمن اهم أسباهبا تناقلها مشافهة دون كتابة و أيضا إىل تداوهلا و تناقلها

                                                      
 . 1/487السيوطي ، األزهر،  1
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 الفصل الثاني :         األمثال و العبارات و استراتجيات ترجمة العاميات

من منطقة ألخرى و كدا تعدد اللهجات من ناحية ألخرى ورمبا من أبرز األسباب تعود لعدم 

               كدا احندارها مت طبقات متباينة .  احلضوراهتمام الناس بقائلها و إىل تعدد منابعها من البدو إىل 

خص خصائصها اإلجياز أبرز صفات األمثال و العبارات الشعبية و من أث _ اإليــجاز :   

عيش  ان معاين جزلة و ينطويان على الكثري من التفاصيل فمثال عبارة "فباستعمال كلمات قليلة يؤدي

إد بعبارة موجزة يؤدي املثل معاين عميقة منها من سيطول عمره سريى تسمع  ، عيش تشوف " 

                                      العجب من أحوال الدنيا و تقلباهتا .

الشعبية بالصدق و الواقعية فقد نشأت  تالعباراتتسم األمثال و    المعنى:ج _ إصابة   

نتيجة لتأمل احلياة و أحداثها و متخضها عن خربات و معارف صحيحة كل دلك جيعل منها ذات 

   معىن صائب و مفيد أميا إفادة عن املعىن اليت تعرب عنه .

لتشبيه مبختلف الصور ففي كل هده الصور يتضمن أساس املثل ا    ح _ حسن  التشبيه :   

 املثل تشبيه مضربه مبورده .

 يعد أسلوب ضرب املثل من أساليب الكناية و التعريض .خ _ جودة الكناية :   

تتميز االمثال و العبارات الشعبية اليت تنطوي بكثرة  حكمها بكثرة    د _ الذيوع و السيرورة :

      كثري من اجلوانب الفنية عن   يعتمد عليهما من اجل الكشف ذاأللسنة إ على  تداوهلما و دوراهنما

    و هدا نظرا لشيوعها و سريورهتا على األلسنة للشعب اجلزائري مند القدم  االجتماعيةو الثقافية و 

 و بلوغها األقاصي .
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 ترجمة العاميات تاستراتيجياالفصل الثاني :       األمثال و العبارات و  

  الشعبي:د _ الطابع 

يعبر عن فلسفة شعبية تسمح لنا األمثال و العبارات الشعبية  بأن نقف على أسلوهبا الدي "  

في دائرة التجارب  ألنهابسيطة نابعة من الحياة اليومية الجارية ، ولدا فهي تدرك بسهولة 

 1الشعبية المصوغة بأسلوب شعبي وضيع "

ويبنّي أنه حرفيا تتبع الرتمجة بالضرورة قرارات املرتجم و توجهاته النظرية فبني أن خيتار العمل 

و بالتايل ستتدخل رهانات كبرية  ، رهانات على ما بالتكافؤ، و بني أن خيتار العمل  يكفيه كليا،

لك فقطبا الرتمجة ذل .النقاد و على مقروئية العمل  أذواقالقراء و على ما ستستقبله  أذواقسيستقبله 

تقوم هده النظريات يف جمملها على ايالء  التكافؤ_.املتصارعان على الدوام مها احلرفية و التكيف _ 

األمهية القصوى لتأثري الرتمجة يف قرائها و مدى مالءمتها لتقاليد و ثقافة اللغة املنقول إليها . فاألهم 

ولو على حساب  للقارئحسب رواد هده اإلجتاهات هو أقلمة النص حسب مقتضيات تبليغه 

                     ء يف النص األصل قابل للتأويل و التكيف اخلصوصيات السوسيوثقافية للغة املصدر فكل شي

هدا اإلجتاه أساسا يف ثالث  مبادئتلقي و لغته . و تتجسد ( بثقافة املannexionو اإلحلاق )

 :  مدارس

 يوجين نيدالنظرية التعادل الدينامي  

 ماريان ليدريرو دانيكا سلسكوفيتش  لالنظرية التأويلية 

 ايتمار بن زهير وجدعون توري لنظرية النظام المتعدد 

                                                      
1
 72ت ، ص /رابح لعوبي ، أنواع النثر الشعبي ، منشورات جامعة عنابة ، د  
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 الفصل الثاني       األمثال و العبارات و استراتجيات ترجمة العاميات 

 المبحث الثاني                            استراتجيات ترجمة العاميات    

على غرار الرتمجة راستنا و سنقوم  يف هدا املبحث بعرض أهم النظريات اليت تصب يف إهتمام د

احلرفية للعاميات و النظريتني السوسيولسانية ) التعادل الدينامي ( و التأويلية و كدا نظرية أنواع 

 كترينا رايس.النصوص ل

 الترجمة الحرفية للعاميات : 1 

لصانعي الترجمات الحرفية الدي بترجمتهم كل حرف يغضبون المعنى بئسا  يقول فولتري : "

 1أن نقول أن الحرف يقتل والروح تحيي . " ، هنا يصح فعال

و عادة ما ينظر إليها بعني ارتبطت الرتمجة احلرفية يف عامل الرتمجة بكل إحياءات الرتميز السلبية 

، فهي الدرجة الصفر من التحول و عادة ما تتسبب يف كثري من األخطاء . إاّل أهّنا تعد  االزدراء

وسيلة ترمجة فعالة و جيدة للغات املتقاربة ثقافيا ومن املؤكد ليس احلال بني اللغة العربية و اللغات 

و لكن على خلط يف املفاهيم ليس فقط على مستوى اللفظة الواحدة األوربية ألن دلك قد يؤدي إىل 

اليت ال ختلو من هدا التداخل فقولنا :" أول الغيث قطرة مث ينهمر"  االصطالحيةمستوى العبارات 

                  يفي دلك بالفرج الدي يأيت تدرجييا وهدا راجع إىل البيئة الصحراوية العربية و تعطشها إىل الغيث

 ال ترى يف هطول املطر رزقا أو خريا بل منبئا عن و مناء الزرع عكس ما جنده يف البيئة األوربية اليت 

 

                                                      
1
 Malheur aux faiseurs de traductions littérales qui, en traduisant chaque parole, énervent le 

sens ! C’est bien là qu’on peut dire que la lettre tue, et que l’esprit vivifie » 

-Voltaire cité par J.Demanuelli,C.Demanuelli, Traduction : mode d’emploi, MASSON, 

Paris, 1995, p.01 
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 ترجمة العاميات تاستراتيجياالفصل الثاني :        األمثال و العبارات و 

          It never rains but it pours: االصطالحيةتدهور األحوال و هو ما أوجد العبارة 

 و اليت ال تعين أن املصائب ال تأيت إالّ دفعة واحدة . 

كما ال تعين الرتمجة احلرفية بأي تغريات أسلوبية و هو ما يعطينا نصا ال يبدو فيه أي حماولة 

  لإلبداع.

كما تعرّب أحيانا عن نوايا حسنة إىل نقل كل شيء لتضيع يف إشكالية نقل الالشيء ، دلك أنه 

ال حتقق حينها أيا   Une traduction _ compréhensionيف ظل غياب ترمجة املفهوم 

 إالّ  من أهدافها.

 ناجعة متاما فهي قد تليب احلاجة يف بعض األحيان و لكن  احلرفية غريّن هدا ال يعين أن الرتمجة إ

                          الوجداين.الطابع  اتذه احلقيقة تتالشى شيئا فشيئا يف ظل النصوص التعبريية ذه

يف مفرتق طرق بني الرتمجة  تقسهو لدلك فاملرتجم الدي مييل إىل العمل وفقا هلده النظرية قد جيد 

. و يف ايطار دراستنا جند أن الرتمجة احلرفية _ حسب بريمان _ ال تعين نقل املعادلة و الرتمجة احلرفية

و بالغته اللفظية . فاملرتجم املثل الشعيب كلمة مبقابلها بل تقتضي منا مراعاة ايقاعه و طوله و قصره 

إدا إختار الرتمجة احلرفية لنقل مثل ألخرى فمن واجبه _ حسب بريمان _ االزدواج بني النقل احلريف 

من طول و قصر   La forme-proverbeللكلمات املفتاحية فيه و احملافظة على شكل املثل  

و إيقاع و هو ما قد يستدعي  إرغام اللغة اهلدف على تقبل الصيغة األجنبية و تغيري بعض عناصر 

 األصل .
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 ترجمة العاميات تاستراتيجيااألمثال و العبارات و         الفصل الثاني :    

 ير:بتشارلز تا ي أو المنظور السوسيولساني ليوجين نيدا ويكنظرية التعادل الدينام 2 

  Dynamics Equivalence  

باقرتاحهما مل يويل املنظرين اهتماما كبريا للنص األصل بل راهنا على مالئمة الرتمجة للمتلقي 

ي الذي يويل كل األمهية يف العمل الرتمجي لألثر الذي يرتكه النص املرتجم يف يكمبدأ التفاعل الدينام

العالقة بني املتلقي و الرسالة مطابقة حلد كبري للعالقة اليت كانت القائل فيقول نيدا :" جيب أن تكون 

 1الرسالة نفسها " و  قائمة بني املتلقي األصلي 

فاملعيار الوحيد الذي يسمح لنا باحلكم على الرتمجة هو مدى تأثريها يف القارئ إذ جيب أن تؤثر 

قارئ  و هو ما إصطلحا عليه الرتمجة يف قارئها بالقدر نفسه الذي يؤثر به النص األصلي لل

نيدا و تابري يف تصورمها أبعد من هدا ، إد يعتربان ان وجود عدة  يذهبو ي كالتعادل الدينامب

ترمجات تستعمل فيها مستويات خمتلفة من الرتاكيب و املفردات الدي يساهم يف حتصيل املعىن و 

يضيف نيدا و يقول :" هدا يعين أن وجود عدة مستويات للرتمجة يف  إذتوسيع جمال مقروئية النص 

أنه من حق الناس على إختالف مستوياهتم أن  إذجمال املفردات و الرتاكيب النحوية أمر مطلوب 

اخر جيب  أن تستجيب الرتمجة اليت تعمل وفق  مبعىنو  .2حيظوا بفرص متساوية لفهم الرسالة "

 و حاجيات القارئ فيبحث املرتجم خالل عمله عن معادالت باتالتكافؤ الديناميكي ملتطل

                                                      
1 - Eugene A. Nida, Toward a Science of Translating, E.J. Brill, Leiden, 1964, p 19, in : 63 - 64 

 
 
2 Eugene .A. Nida et Charles Taber, The theory and practice of translation, E.J.Brill, Leiden, 

1969, p.20, in Ferhat Mamri, « Le Concept de Littéralité dans la traduction du Coran :Le cas de 

trois traductions », thèse de doctorat d’Etat soutenue au département de traduction, Université de 
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 ترجمة العاميات تاستراتيجياالفصل الثاني :         األمثال و العبارات و 

) أو مكافئات ( يف ثقافة املتلقي بغية خلق تأثري على القارئ معادل لتأثري النص األصلي على  

( الرسالة للوفاء باإلحتياجات اللغوية و   tailoringو معىن دلك ضرورة تطويع )  بلغته.قارئه 

التوقعات الثقافية للمتلقي و أن هتدف الرتمجة إىل ان يكون التعبري طبيعيا متاما . بل إّن نيدا يعّرف 

و هدا املدخل  1"بأنه السعي إلجياد اقرب معادل طبيعي للرسالة يف اللغة املصدر" التأثريهدف تعادل 

                   ( يف النحو و االلفاظ  adaptationاملتلقي يرى أن جوانب التطويع و التكييف )املوجه إىل 

و اإلحاالت الثقافية ال غىن عنها إلخراج املداق الطبيعي للنص املرتجم أي أّن اللغة املستهدفة جيب 

 املصدر.ابع األجنيب للغة تدخل اللغة املصدر و جيب التقليل إىل احلد األدىن من الط أن تتربأ من اثار

جيب دوما احلرص على أن تكون الرتمجة يف متناول املتلقي إاّل أّن هذه  تأبريو بالنسبة لنيدا و 

الفكرة و إن كانت مفيدة و ختدم املبشرين بشكل كبري ، فهي ال تناسب كل النصوص و خاصة 

اليت تلعب اللغة فيها دورا  صوص و ما إىل ذلك من النصوصالنصوص األدبية و الشعر على وجه اخل

مهما مثلما هو احلال مع الكثري من األمثال و العبارات الشعبية إذ لو إعتمدنا كليا على هذه النظرية 

فال حنصر عمل املرتجم يف البحث عن املعادالت يف اللغة املرتجم إليها و إن كانت تعرّب عن مفاهيم 

 م علم أصحاب هذه النظرية بأن جتاب أو تأثري قارئغريبة عن ثقافة املتلقي ، إضافة إىل ذلك فرغ

 الرتمجة لن يكون أبدا مطابقا متاما لتأثري القارئ النص القارئ للنص األصلي بقراءاته له نظرا

 يبحث لإلختالفات التارخيية و الثقافية ، رغم ذلك فهم يلحون على أن من أوكد واجبات املرتجم أن

                                                                                                                                                                      
Constantine, 2006, Résumé en arabe, p.6. 
1
 Cf. Nida et Taber, Op. Cit. P. 166, in : 
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 ترجمة العاميات تاستراتيجياالفصل الثاني :         األمثال و العبارات و   

     منها.عن أكرب قدر من التأثري على قراء الرتمجة و إاّل فلن تبلغ الرتمجة أبدا اهلدف املنتظر 

ومن ناحية أخرى جيب أاّل يكتفي املرتجم بتبسيط الرسالة و تكييفها كي تصري سهلة يف متناول 

الثقافة املرتجم إليها ، بل زيادة على الوظيفة اإلعالمية على املرتجم _ حسب نيدا و تابري _ أن 

 العنصر ( و  expressif)  العنصر التعبيرييراعي يف عمله عنصرين أساسيني مها 
و من   الرتمجة أن يدرك فيها اجلانب التعبريي ئلقار و هو ما يسمح (   impératifمي )اإللزا

 مثّ يستجيب للعنصر اإللزامي 

 النظرية التأويلية لدانيكا سلسكوفيتش و ماريان لييدرير ) مدرسة باريس ( : 3

 ESIT ) (l’La théorie interprétative : 

 تقوم هذه النظرية على مبدأ اّن كل ترمجة تأويل تقول مارين ليدرير: 

"Il s’agit ici de dire qu’on ne pourra pas traduire sans 
interpréter "  واملقصود هنا القول باستحالة الرتمجة دون تأويل و قد كان منطلق هذه النظرية 

و ماريان   Danica Seleskofitch سلسكوفيتش دانيكاالشفوية اليت تزعمت  الرتمجةهو 
التنظري و أرستا أسسها . و تعّرف ماريان ليدرير مبادئ  حركة   Marianne Ledererليدرير 

 هذه النظرية قائلة : 
La théorie interprétative a établi que le processus consistait à 

comprendre le texte original  à déverbaliser sa forme linguistique et à 
exprimer dans    une autre langue les idées compris et les sentiments 
ressentis1    

                                                      
1
 Marianne Lederer, La traduction aujourd’hui, coll. « Traductologie », Hachette-livre, Paris, ،

1994 p 15 
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 الفصل الثاني :         األمثال و العبارات و استراتجيات ترجمة العاميات   

بّينت النظرية التأويلية أّن المسار الترجمي يقوم على فهم النص األصلي ، و مبا معناه "     
األفكار و األحاسيس المستقاة منه  نالتعبير عو تحصيل المعني من مبناه اللغوي و ) إعادة ( 

تضع هذه النظرية مفهوم املعىن يف الصدارة ، فتتيح التغلغل يف النص ليتجاوز   .في لغة أخرى " 
القشرة اللغوية ألن هذا النوع من الرتمجة قائم اساسا على املشافهة مما يسمح بالتصرف و ال يدع 

 Le vouloirجماال للحرفية ذلك أّن التأويل مبين على التفسري و على معرفة قصد ) أو املقصد 
dire   ) يما يلويف  على العمليات الذهنية كما يتّضح من قول ليدرير أعاله .  باالستناداملتكلم 

سنستعرض مبادئ هذه النظرية لنرى فيما بعد مدى إمكانية تطبيقها على ترمجة االمثال و العبارات 
إّن العنصر احملوري للرتمجة و لكّل عالقة إنسانية هو املعىن يف ننظر أصحاب هذا التوجه ،   الشعبية :

فكرة الرتمجة القائمة على اإلنتقال بني لغتني و اليت هتدف إىل  انتقادفهم يبنون نظريتهم أساسا على 
ها و يربزون عيوب إجياد الكلمات و الرتكيب يف اللغة اهلدف املقابلة لكلمات اللغة املصدر و تراكيب

لغوية مما حصر الرتمجة يف حدود الرتمجة االلية اليت أّدت إىل الرتكيز على دراسة املقابالت بني أزواج 
النحو املقارن . وحسب هذه النظرية فإّن فشل هذا النمط من التوجه راجع إىل أهنا مل تستلهم منط 

ل نسق الرموز اللغوية مكان نسق اخر بل على إحالاملرتجم ن، فهو ال يعتمد  لدىالذهنية العمليات 
يُفهُم الّنص وحُيّصل معناه مثّ يعيد التعبري عنه ، و من هذه الزاوية تصبح اللغة أو "احلرف" عائقا كبريا 

 De même que les mots pris  » يف طريق الفعل الرتمجي حيث تضيف ليدرير :"
isolément n’ont que des virtualités et des significations  les phrases 

séparées de leur contexte n’ont que des virtualités des sens » , 

افتراضية، كما انّه ليس للكلمات المعزولة عن سياق ليست إاّل معان "  معناه:و مبا 
  1». افتراضيةالمنفصلة عن سياقها أيضا ليس لها إالّ معان  لفالجم

 

                                                      
1
   Ibid ,p  16 
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 األمثال و العبارات و استراتجيات ترجمة العامياتالفصل الثاني :         

يقتضي التأويل حسب هذه النظرية أن يقوم املرتجم بدون مزدوج إذ عليه أوال ان يقرأ ليفهم 
 déverbalisation et captatoin ) لكاتب من خالل عملية حتصيل املعىنالنص و مقصد ا

مث عليه بعد ذلك أن يقوم بدور الكاتب حيث من واجبه أن يفهم القارئ و جيعله يدرك متاما  (
 املقصد األويل ، مقصد صاحب النص تقول ليدرير :

« Le traducteur, tantôt lecteur pour comprendre, tantôt 
écrivain pour faire comprendre le vouloir dire initial, sait fort 
bien qu’il ne traduit pas une langue en une autre mais qu’il 
comprend une parole et qu’il la transmet à  son tour en 
l’exprimant de manière qu’elle soit comprise ».1                          

ُيفهم ، يعلم انه ال " يعلم المترجم وهو يؤدي تارة دو القارئ ليفهم و تارة دور الكاتب ل      
   معبرا عنه بطريقة تجعله مفهوما "يترجم لغة في لغة أخرى و إنما يفهم كالما لينقله بدوره 

                                                                                األصلي:إّن األمانة حسب هذه النظرية ال تفي الوفاء للحرف و إمّنا الوفاء ملقصد كاتب النص 

« Ce qui importe à la traduction c’est la fidélité au vouloir 
Dire de l’auteur. »2 

ّن عملية خلق املكافئات البد أن متر " إّن االهم في الترجمة هو الوفاء لمقصد الكاتب " إ

افؤ كما ذكرنا أنه مير دائما بنفس املراحل إالّ أّنّه ال يتم على نفس بكل هذه املراحل إاّل أّن هذا التك

 التكافؤ:لنا الفرق بني نوعني من  ما يوضحهاملستويات من العمق و هو 

                                                   
                                                      

1 Danica Seleskovitch et Marianne Lederer, Interpréter pour traduire, Didier érudition, coll. 

« Traductologie », Paris, 2001, p24. 
2
Idem, p23. 
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 ترجمة العاميات تاستراتيجياالفصل الثاني :        األمثال و العبارات و 

   :l’équivalent cognitiveأ _ التكافؤ المعرفي                    

يقع هذا النوع من التكافؤ على مستوى النصوص اخلالية من اخليال و املتعلقة مبوضوع حمدد لذا 

يتم التكافؤ بني دالالت النصني دون أدىن صعوبة حيث ال يتحتم على املرتجم إاّل ربط الدالالت 

 ئها .بني لغتني و مكاف

                     :L’équivalent effectiveب _ التكافؤ المعنوي                

يقع هذا النوع من مستوى النصوص اليت تتطلب من املرتجم تفاعال معها و تداخال يف تفاصيلها 

 المتفاعلبعين المترجم الفاحصة وبعين القارئ املعنوية و الشعورية حيث يتطلب عليه قراءة النص 

و قراءته الشخصية اليت جيب أن ال تدخل إيطار التأويل و هو ما جيعله يعول كثريا على حدسه 

    الفلسفي و تقول ليدرير : 

« L’équivalence est le résultat à la fois d’une méthode 

raisonnée (s’efforcer de voir et de ressentir) et de l’intuition 

(exprimer ce qu’on a vu et   ressenti) »1 

" التكافؤ هو نتيجة منهج عقلي ان تجعل نفسك ترعاه و تشعر إضافة إلى الحس أن تعبر 

  عما رأيته و سمعته "

 

                                                      
1
 -M.Lederer, La traduction aujourd’hui , p.55 
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 ترجمة العاميات تاستراتيجياالفصل الثاني :         األمثال و العبارات و 

ويتم تطبيق التأويلية اليت تقوم على التجريد و إعادة الصياغة على التعابري اجملازية متاما ، كما هو 

 باعتبارهالذي يلجأ إىل التعابري اجملازية  االنفعايلاحلال مع اخلطاب العادي حيث يتم اعتبار التعبري 

 كافؤ:جزء من طريقة تعبري حملية ال جيب نقلها بل جيب مبنهجهم البحث عن ت

« Etant donné que chaque langue choisit différemment les traits 

saillants par lesquelles elle caractérise les idées, paraissent essentielles car 

elles expliquent…la raison pour laquelle traduire ne peut pas être 

seulement une opération sur les langues mais doit être une opération sur  

Le sur le sens »  1                                     

تقوم نظرية أنواع النصوص اليت طورهتا      نظرية أنواع النصوص لكترينا رايس :    . 4

الذي يرى أن اللغة   karl buhlerعلى أنواع النصوص عند كارل بيهلر  اعتماداكاترينا رايس 

 . 2تضلع بثالث وظائف : تعبريية  ، ندائية و إبالغية 

أن الرتمجة عملية تواصل هتدف باألساس إىل إنتاج نص حيقق تكافؤا وظيفيا ، إعتمدت   واعتبار

كاترينا رايس على هذه األنواع لضبط مفهوم حتليل الرتمجات و نقدها من جهة اخرى كما ترى رايس 

أن الكثري من اإلنزياحات حتدث على مستوى الرتمجة باعتبارها عملية تواصل غري مباشر و ثانوية 

ارنة بعملية التواصل املباشر الذي يتم بني طرفني مباشرة دون وسيط ، وقد صّنفت النصوص إىل مق

 :ثالث إعتمدت على

                                                      
1
 - Marianne Lederer, « Implicite et explicite », Interpréter pour traduire, Didier Erudition, p.3 

2
 Katharina Reiss, la critique de la traduction, ses possibilités et ses limites, p.41 
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 اتترجمة العامي تاستراتيجياالفصل الثاني :         األمثال و العبارات و 

  النصوص اإلخباريةles textes informatifs:  

 االهتمامواضحة و منطقية معجمية ال إلتباس يف معانيها و تتطلب يف الرتمجة  تتميز بلغة

 :باملضمون 

 النصوص الحجاجية les textes incitatifs   : 

 هي نصوص إشهارية ترتكز على املتلقي كما ترتكز منهجية ترمجتها على اجلانب اإلبداعي .

  التعبيريةالنصوص les textes expressifs:  

و هي النصوص اليت هتمنا يف حبثنا هذا ففي حني ندين للقارئ باملعلومة خالل ترمجتنا للنصوص 

أنفسنا ندين له بالشكل يف  جند  l’invariance sur le plant du contenu اإلخباري

في النص اإلخباري يجب تحديد ما إذا كان الشكل النصوص التعبريية حسب رايس و تقول : " 

ة إيصال المعلومة و مع النجاعة التواصلية في حين أننا في النص التعبيري نهتم متوافق مع مهم

  1بتوافق الشكل من منطق جمالي و إبداعي ."

و هو األمر الذي يفرض اسرتاتيجية خاصة يف ترمجة األمثال و العبارات الشعبية خاصة منها اليت 

تتميز باجملاز ، ففي النصوص اإلخبارية تقوم ترمجة اجملاز مبدأ احملافظة على املعلومات ذلك أنه من 

لضروري احملافظ على املستحب أن تتم ترمجة العبارات الشعبية اجملازية بأخرى يف هذا النوع ، و من ا

 املعلومات أي عدم التضحية باملعىن للحفاظ على الشكل و هو املبدأ الذي ال يتوافق مع طبيعة 

 

                                                      
1
 Ibid, p.45 
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 ترجمة العاميات تاستراتيجياالفصل الثاني :         األمثال و العبارات و 
 Des textes quiالنصوص التعبريية اليت هي نصوص تعرّب أكثر مما أكثر مما خترب 

expriment plus qu’il disent   
و الشكل فيه عنصر أصيل لذا يتوجب على املرتجم أن يعتمد على مبدأ توافق الشكل الذي 

لفظي ما يف النص األصلي كان من  خيتلف بني شعرية النص أو صياغته الفنية فإذا وجد تالعب

النص التعبريي و يكون ذلك عن طريق  الواجب إعادة خلق مكافئ بطريقة م ألمهية األسلوب يف

استعمال تالعب لفظي أو عبارة جمازية مكان آخر من النص ، أما إذا كان التشبيه من وحي خيال 

الكاتب وجب ترمجتها حرفيا ، و تربز رايس مفهوم التكافؤ تبعا لنوع النصوص عن طريق تقدمي مثال 

فيتوجب اليت ترتجم كل مرة حسب النص الذي وجد فيه بطريقة خمتلفة ،  االصطالحيو هو العبارة 

 هلا . اصطالحيةيف ترمجة النص التعبريي البحث عن ترمجة 
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 ترجمة العاميات تاستراتيجياالفصل الثاني :         األمثال و العبارات و 
 الـــــخاتــــمـــــــــة  :  

حيث عمدنا إىل  إىل أهم اجلوانب النظرية اليت تقرتض بالتطبيق ،حاولنا التطرق يف هذا الفصل 
ارتباطها باخلصوصيات اللغوية و لكن  إخالء خصوصية األمثال و التعابري الشعبية ليس فقط العتبار

من حيث امهيتها يف التنظري الرتمجي الذي سيمد أهم آراءه من اجلوانب التطبيقية يف عملية الرتمجة ، 
السوسيولساين الذي يدافع فيه منظروه عن الرتمجة باملعادل الدينامي اليت تقوم على  االجتاهفوقفنا على 

                اجياد معادالت حتقق العملية التواصلية اليت هتدف إليها الرتمجة كما يهدف إليها النص االصلي 
بية يف تطبيق هذه النظرية إذ من و حتقيق التأثري املعادل ، وال ميكن استثناء األمثال و العبارات الشع

 االجتماعياليسري حسب هذه النظرية اجياد معادالت هلا يف ثقافة املتلقي أو تطويعها مبا يالئم واقعه 
و الثقايف . أما النظرية التأويلية فتهتم هي األخرى باملتلقي و لغته و ثقافته و ترتكز على أسس الوفاء 

لقي الرتمجة،  و يرى منظرو هذه املدرسة أن األمثال و العبارات اهلدف و مت ةالالغو ملقصد الكاتب 
الشعبية متتاز بالعاملية و غالبا ما تعرب عن األفكار نفسها يف لغتها و غريها من اللغات و أن 

ميكن فقط يف طرقة التعبري اخلاصة بكل لغة أي يف الشكل و احلرف ال يف املعىن ، وهو ما  االختالف
و ال مينع من اجياد املعادالت اليت تعرب عن املعىن دون ضرورة لنقل الشكل . وباملقابل ال يعيق التأويل 

احلريف موقف مناقضا يدافعون فيه عن الرتمجة احلرفية اليت تنقل واقع النص األصلي  االجتاهيقف منظرو 
                    ونه ، و بذلك يوجهون اهتمامهم حنو لغة النص األصلي و مضم اآلخرحرفيا احرتاما لإلختالف 

يف القسم التطبيقي أن نربط  و يسعون إىل تقريب القارئ الرتمجة من كاتب النص األصلي و سنحاول
لغوية لعبارات و أمثال شعبية مجعناها من واقعنا يف حماولة منا  خمتارات للرتمجة يفاجلانب النظري 

اسب هلا و استخالص أيها أصلح لرتمجة هذه ترمجتها أو دراستها دراسة نقدية باختيار التنظري املن
 .ةاألشكال األدبية الشعبي
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الفــصــل   

 التـــطبـيـقـــي
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، فاملرتمجون ليسوا دائما  االجتماعيعن سياقها الثقايف و  الرتمجةال ميكن فصل املمارسات 

 Les bellesبالجميالت الخائنات أصحاب القرار ، فعندما كانت الرتمجات توصف 

infidèles جيل ميناج و هي تسمية أطلقها  سابع عشر يف القرن الGilles Ménage   على

و رونقها و لكن ال توافق األصل فتخون الكثري منه ، و كان  الرتمجات اليت تشبه احلسناوات يف مجاهلا

احلكم عليها راجعا إىل ما تقبله أو ال تقبله الروح آنذاك. أما اليوم أصبحت الرتمجة تتفرع إىل مواضيع 

ال حصر هلا على غرار املوضوع الذي نتطرق إليه خالل دراستنا هذه، ف اإللتفات إىل توجهات 

ترتبط جبانيب الرتمجة النظري ع البحث املثرية ألحباث و دراسات الرتمجة ألهنا املرتجم من أهم مواضي

 طبيقي   على حد سواء.    والت

لقد تطرقنا يف هذه املذكرة لدراسة ترمجة اللهجات عامة و األمثال و العبارات الشعبية خاصة 

و مل نعتمد على كتاب أو رواية معينة بل ارتأينا مجع  يومياتنا.باعتبارها موروث ثقايف ال غىن عنه يف 

ذج أول يف و قد اخرتنا مدينة تلمسان كنمو  أهم ما نلفظه بشكل متكرر يف حياتنا من عبارات هلجية

فكما وضحنا يف الفصل األول أن هلجة تلمسان متتاز خباصيات نطقية صوتية مميزة و  هذا الفصل

لتعريف القفطان التلمساين مأخوذ من مركز لتفسري اللباس ص مجيلة ،  وقد وقع اختيارنا على ن

التقليدي الواقع يف املدينة نفسها . كما مجعنا أيضا أهم األقوال و األمثال املتداولة يف جمتمعنا 

اجلزائري و حاولنا شرحها  لنستخلص أي اجتاه نسلكه  لرتمجتها يف ظل تنوع النظريات واليت أشرنا هلا 

ه األنواع من األدبيات  و الوقوف عند املصاعب اليت تواجه املرتجم يف ظل ترمجة هذيف الفصل الثاين

 الشعبية .
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 ترجمة تلمسانية :           النموذج األول :

 بالمركز: التعريف 1 . 1

يعترب مركز التعريف باللباس التقليدي وليد السنوات القليلة املاضية ، فقد رأى النور يف فرباير 

، يقع وسط مدينة تلمسان يف قلعة املشور العتيقة ، و هو أول متحف عريب و افريقي من  2014

ر. ويعود نوعه فقد ُوجد للحفاظ على الرتاث الغري املادي الوطين و هو وسيلة لتعريفه عند اجلمهو 

ضمن الرتاث  2012من طرف اليونسكو سنة الشّدة التلمسانية الفضل لفكرة تأسيسه إىل تصنيف 

الثقايف الغري مادي اإلنساين . و يسعى املركز إىل تثمني و تفعيل العادات التقليدية ، كما يهدف إىل 

زوال ، كما يهدف إىل تثمني تثمني الثقافة املادية و اإلهتمام باحلرف التقليدية خاصة منها اآليلة لل

املادية و الغري مادية املرتبطة بالزينة اجلزائرية يف مجيع أشكاهلا من خالل عرض باقة من االزياء 

ضافة جديدة إىل اهلياكل الثقافية التقليدية الشعبية من مجيع مناطق الوطن ، علما أن هذا املتحف اي

 الثقافة العربية .اليت استفادت منها تلمسان خالل احتضان تظاهرة 

                      النموذج :  2.1 

 أرفطان :

 القفطان)........( و يرجع أصل الذي يعود أصله إىل سهوب آسيا الوسطى  القفطانيشكل   

 للقفطان أو األرفطاناحلريري الفخم ).......( و تعزي القيمة الرمزية واملادية  الفسطاناجلزائري إىل 

 لبسة األرفطانالتلمساين املستقيمة و هي قطعة مركزة يف الزي التقليدي املسماة 

)........(                                          

Arftane : 
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Originaire des steppes d’asie centrale  (……) La généalogie 

du caftan algérien remonte aux luxueuse soutanes ( ….... ) la 

valeur symbolique et matérielle du  caftan ou arftane tlemcénien 

à bords droits , pièce centrale du costume traditionnel appelé          

lebset-el-arftane  ( ……… ) 

إال مل نتمكن من معرفة النص األصلي ما إذا كان باللغة العربية أو الفرنسية و ال معرفة مرتمجته ، 

فقد  أن النص باللغة العربية هو النص املصدر فيه ن خالل اللهجة التلمسانية اجلليةأنّه من الواضح م

                 عمد املرتجم إىل احلفاظ على اخلاصية اللهجية اليت تتميز هبا املنطقة و اليت أشرنا إىل خصائصها 

                هلة العنوان الذي جيعلنا كدارسني للغات، و عليه فلقد لفت انتباهنا من أول و  يف الفصل األول

 و فروعها الوقوف عند خاصية ترمجته هبذه الطريقة ، باإلضافة إىل مصطلحات أخرى :

 rftaneA                                         أرفطان    

  soutane                                       فسطان         

                                                     lebset-el-arftane   لبسة االرفطان          

جيعلنا شبه متأكدين رتجم ملمان باللهجة املاما كبريا ومن الواضح أن كال من كاتب النص و امل

لفظ الصويت للكلمات املبينة لن املنطقة . ولكننا نتساءل ما الذي جيعل املرتجم حيتفظ بامن كوهنما م

 أعاله بالرغم من وجود مقابل صحيح هلا ؟ و أي نظرية يطبقها فيها ؟  
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فاحلرفية هنا تفي بغرض الرتمجة  للقد حافظ املرتجم يف هذا املقام على املعىن الثقايف و كذا الشك

يعطي رونقا مجيال عند قراءته  للنص،و كذا نالحظ أن احلفاظ على اللفظ الصويت يضفي مجالية مميزة 

  وقد يتعدى ذلك إىل الرغبة يف تعليم القارئ النطق بالكلمة على أصلها .  منذ الوهلة األوىل

  الثاني:النموذج   

 الشعبية:العبارات و األمثال  ترجمة  . 2

اليت سنتطرق اليها يف النموذج الثاين و الذي انتقيناه من واقعنا و حميطنا  متهيدا للدراسة التحليلية

، إذ سنقوم بدراسة تصنيفية لبعض العبارات و األمثال الشعبية حسب طبيعتها و ترمجتها فنميز بني 

 املثل و العبارة الشعبية حسب الفروق اليت ذكرناها يف القسم النظري و منهجية حتليل اليت تتطلبها كل

 و ترمجتها . امنهاجيتهتصنيفا هلا حسب واحدة منها و كل ذلك يفرض 

 األمثال : 1 . 2

يرد يف أقوالنا كل يوم عدد من التعابري الذي نصنفها ضمن خانة األمثال الشعبية نظرا لتوفرها 

        على اخلصائص اليت جتعلها أمثاال ، و هي أقواال سائرة على ألسنة العوام مبا يدل على العظة 

و اإلعتبار وهلا مورد و مضرب و فيما ما يلي سنستعرض هذه األمثال بشرح مقتضب بتعبريها أو 

مضرهبا ، فإما ان تكون حرفية أو مبعادل من  أو اإلقتصار علىتوضيح موردها إن كان معروفا 

 اإلبداع.

 أمثال مترجمة ترجمة حرفية : 1,1 .2

 ne reste dans l’oued que ses propre فالواد غري حجاروا : ىما يبقأ . 

pierre , 



 

- 52 - 
 

هو باطل كالوادي الذي مثل شعيب جزائري شائع تداوله مبعىن أّن كل ما بين على غري حق 

 جيرف ماءه كل شيء هش فيه فال يبقى غري حجارته الصلبة يف جمراه.

هذا لعدم وجود معادل يرتجم هذا املثل ترمجة حرفية و هذا للمحافظة على ثقافة اللغة املصدر و 

 دقيق للمثل يف اللغة الفرنسية يعرب عن الفكرة نفسها فاحلل يف الرتمجة احلرفية .

 il n’aurait pas été vendu si vraiment ilب . لو كان جا يحرث ما يبيعوه : 

labourait , 

األصلي مل يقصد هبذا املثل أن كل شيء ال يستحق عناء اإلهتمام به و السعي إليه الن صاحبه 

و تأخري جلمليت الشرط و يصح ترمجة هذا املثل ترمجة حرفية مع تقدمي  يتخلى عنه إال لعيب فيه .

جوابه، فهذه الرتمجة ال ختل ال باملعىن و ال بالشكل إال أنه ميكن ترمجته مبعادل له نظرا إلقرتابه من 

 و احيائه مثل :الواقع يف البيئة الفرنسية دون أن يبتعد عن معىن املثل األصلي 

Si le hibou valait la peine, le chasseur ne l’aurait pas épargné  

       toute chose arrive par le destin بالمكتوب:ب . كل شي 

 يعين هذا املثل ان كل ما حيصل يف حياتنا هو خمطط و مكتوب من اهلل تعاىل .

 arriverيف النص األصلي ) حيدث أو يقع : هذا املثل مرتجم ترمجة حرفية تظهر الفعل املضمر

، وليس ذلك ميل إىل تشويه باإليضاح و لكنها ضرورة تفرض سالمة الرتكيب اللغوي يف الفرنسية   

" ألن خري الكالم ما قل و دل و   toutو باملقابل ميكن أيضا ترمجة "كل الشيء " بكلمة واحدة "

ن أيضا ترمجة هذا املثل مبعادله يف ثقافة اللغة الفرنسية ألن اإلجياز أيضا من خصائص املثل . كما ميك

  L’homme propose et DIEU disposeهو : 
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 point de confiance dans la  ج . ماكانش لمان في دار لمان :

maison de confiance , 

يضرب هذا املثل لتقدمي نصيحة للسامع بأن يكون حذرا و لو كان يف مكان يعرف باألمان و 

  الطمأنينة.

ترجم هذا املثل ترمجة حرفية باملعىن الضيق للكلمة فإذا أحطنا باملعىن اليت ينطوي عليه املثل 

فكلمة "دار" هنا كناية عن البلد أو  للمثل.األصلي وجدنا أن معىن الرتمجة يبتعد عن املعىن األصلي 

ما الثانية فتدل على احلماية . الوطن أو األرض ، و كلمة "المان" يف الشطر األول تدل على الثقة أ

و يرجع اختيار هذه الرتمجة إىل أنه ال يوجد معادل له يف اللغة الفرنسية ألن هذا املثل حيمل مدلوالت 

 سوسيوثقافية ختص بيئة حمددة .

    le cœur est l’informateur de la mère ح . قلب األم  خبيرها : 

 هذه ترمجة حرفية تؤدي يف املعىن األصل بدقة يف ايطار الرتكيب للغة الفرنسية 

 Mieux vaut vendre à créditخ . بيعه بالدين و ما ترميهش في الطين : 

que de laisser pourrir. 

ة والرتمجة باملعادل ، يف أسلوب حيفظ للمثل صيغة بليغة و يف هذه الرتمجة ازدواجية بني احلرفي

و لكن رغم بالغتها لفظيا إاّل أن هذه   mieux vautكي األمثال الفرنسية اليت تبدأ بصيغة حيا 

الرتمجة ال تفي باملعىن األصلي بدقة ألن املقصود باملثل هو" بع ما لديك بالدين إىل اجل و ال ترهنه 

يف الطني " الن ما يقع فتصري مدانا مبعىن اخر كن دائنا ال مدانا" كما هناك استعارة يف " ما ترميهش 
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لتحليل ميكن اقرتاح معادل للغة يف الطني يعلق و مثله يعلق صاحب الراهن بدين . و بناء على هذا ا

 Mieux vaut tenir que quérir : اهلدف

تفي     Battre le fer tant qu’il est chautح _ اضرب لحديد مادامه سخون : 

 فهي حتافظ على الشكل و املعىن معا .الرتمجة احلرفية بالغرض يف هذا املثل 

 Arabe arabe même si tuد. عربي عربي و لو كنت الجنرال بن داود : 

t’appelle générale Ben Daouad 

فنب أمر بديهي أن ننسب هذا املثل إىل اجلزائريني و من السهل جدا تأرخيه يف احلقبة اإلستعمارية 

الفرنسي و قد اعتلى أعلى املناصب و جتنس باجلنسية داوود جندي إلتحق بصفوف جيش نابليون 

مذكرينه  الفرنسية و ذات مرة أراد حضور حفل راقص للفرنسيني فلم يتم الرتحيب به بل وقاموا بطرده

مهما  قائلني له العبارة املبيتة أعاله و اليت مت تداوهلا كمثل شعيب بعدها و اليت تعين أن العربية  بأصوله

 عليه ان ال ينسى أصوله . كانت مكانة الشخص

وعليه ال ميكن ترمجة هذا املثل إاّل  ترمجة حرفية لنحافظ على نسقه الثقايف و الزمين فاحلرفية هنا 

، و رغم إمكانية معادل له اال و و لو كانت ال حتمل إبداعا و على مجالية املعىن حتافظ على املعىن 

 نتحفظ عليه و نفضل ترمجته احلرفية . إال اننا l’accessoire suit le principalهو : 

 ce lui qui a mangé sa part  ferme ces ذ . لي كال حقه يغمض عينه :

yeux : 
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 يقال هذا املثل لإلشارة بعدم التعدي إىل ما ليس من نصيبك بعد أن نلت منه نصيبا 

من املثل يف  حذفتفصيغة الوجوب اليت ترمجة هذا املثل ترمجة حرفية تفي بغرضها يف اإلفهام 

العربية قد حذفت أيضا يف الفرنسية و رغم ذلك ميكن فهم معىن اجملاز    الطريف املوجود يف النص 

 Contentementبإغالق عيننا على ما ليس  من نصيبنا ، مع أنه ميكن اقرتاح معادل له : 

passe la richesse  . و اليت تفيد بأن القناعة كنز ال يفىن 

 (: أمثال مترجمة بمعادل ) أو بمكافئ 2 . 2 , 1

 سقصي المجرب و ماتسقصيش طبيب : أ .  

 الرتمجة:يرتجم هذا املثل بطريقتني خمتلفتني تفيان بغرض 

 demande conseil à l’expérimenté non au médecinاألولى حرفية :  

 ال هتمل املبىن .هي ترمجة حرفية تؤدي املعىن املطلوب إالّ أهنا 

 demande conseil à l’homme d’expérienceالثانية ترجمة بالمعادل : 

plutôt qu’à l’homme de science.   

 l’homme deنالحظ ازدواجية بني احلرفية و املعادل يف ترمجة املثل فرتجم الطبيب هنا ب 

science  

ىل ما ينفعه إضافة إىل السامع إإال أنه يراعي بني صيغيت األمر و النهي إلسداء النصح و توجيه 

أنه حيافظ على اإليقاع الوارد يف النص االصلي . إال انه يوجد معادل أكثر دقة يضفي مجالية يف 

   Expérience passé science1ايقاع النص قد أورده بن شنب : 

                                                      
1 Mohammed Ben Cheneb, Proverbes de l’Algérie et du Maghreb, Tome II, Maisonneuve et 

Larose, Paris, 2003, p. 252. 
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 ب. كي تجي تجيبها شعرة ، وكي تروح تقطعها السالسل 

 Si le bois est mouillé, ne t’épuise pas, mais s’il est sec, la 

flamme prend vite.  

يقال هذا املثل على أن احلظ دور يف النجاح أو الفشل يف حتقيق ما ُيصىب إليه فإذا جرت 

األقدار مبا حيالف احلظ تيسرت األمور و إذا خالف احلظ فاحملالف الفشل . و إن كان هذا هو املعىن 

اده املقارنة بني حالتني متناقضتني و أسباهبما معروفة و نتيجتهما فللرتمجة هنا معىن خمتلف متاما، و مف

أيضا و ذلك ما ميكن معاينته و ال دخل للحظ فيه أما من الناحية اخلطابية فقد غري املرتجم اخلطاب 

 على املخاطب املفرد .من الداللة على الغائب أي احلالة العامة ىل الداللة 

 il faut choisir son champج . الشامي شامي و البغدادي بغدادي : 

ترجم هذا املثل باملعادل يف اللغة الفرنسية و هو يدل على املعىن جيدا و هي ترمجة مناسبة تغين 

      عن اللجوء للحرفية.

  Qui vole un œuf volera un bœuf  لكثير:د. لي يسرق لقليل يسرق 

إىل داللته على املعىن األصلي و اإلبتعاد على  فإضافةعادل يف اللغة الفرنسية ترجم هذا املثل بامل

 .  bœufو الكثري ب   œufاحلرفية يظهر إبداع يف الرتمجة مبقابلة القليل ب 

 Avec «si » on mettait paris en ذ : لوكان تخلي تلمسان بال سكان :

boutaille : 

ضرب حظ موفق فاملثل املتداول على لساننا عند إجيادنا معادل يف اللغة اهلدف هلذا املثال 

تكرارنا لكلمة "لو" كثريا عند فشلنا يف شيء ما يكون لنا اختيارات عديدة خنتار منه اخلطأ فنردد لو 
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لو كان كلمة من  فعلنا كذا أو لو مل نفعل كذا ، فوجد هذا املثل اجلميل و الذي ترافقه عادة عبارة "

يف اللغة الفرنسية و كلمات الشيطان " وهو ما حيملنا لتحمل مسؤولية اختياراتنا ، و منه املكافئ 

 الذي يهدف إىل نفس األمر .

 الخالصة : 

نستخلص أن أغلب األمثال تتخذ منهجا حرفيا ، ما عدا بعض اإلسثناءات فمنها ما يفي 

بالغرض و منها ما ختطئ املعىن ويرجع السبب غالبا  إىل سوء فهم املثل أو تأويله خطأ و يف معظم 

 األوقات لعدم وجود مقابل او معادل له يف ثقافة اللغة اهلدف . 

 العبارات الشعبية : 2 . 2

اخرتنا يف هذا الصدد عبارات شعبية حسب املعايري الواردة يف القسم النظري ، و هي لقد 

اليت يصدرها اإلنسان يف شؤون حياته مسجال بعض األمور  اآلراءعبارات تسمح بصياغة بعض 

ليتذكرها أو ليعترب منها هو و غريه او للدعاء ، فهي عبارات تثري التعبري و توضحه و تنطوي على 

احلكمة و تتسم بالشهرة و التداول و لو يف جمال جغرايف حمدود ، دون أن يرتقي إىل املثل . 

 حتليلها.عناها و ترمجتها و بعضها مرفقة بالشرح مل وسنستعرض

                     Fasse DIEU  que ce le dureأ . ربّي يدومها :  

هذه العبارة الشعبية دعاء بالدعاء باخلري ودوام احلال اجليد و املفرح ، و ترمجتها حرفية وافية مبين 

 بايراد دعاء معادل .

 و يقابلها العبارة الشهرية :

                que DIEU  te mandisseب . اهلل يلعنك : 
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هذا الدعاء بالشر مرتجم ترمجة حرفية بتعبري جد طبيعي يف اللغة اهلدف ليس يف تكييف لألصل 

و ال إدخال لغرابة األصل على اللغة املرتجم غليها إال أهنا تقرتب من املعىن العبارات الشعبية األصلية 

 حسب السياق . معاين خمتلفة  تأخذالن كامة "شر " قد 

                           Visage de malheurج . وجه الشر :   

عبارة شعبية جزائرية بامتياز اذ يصعب اجياد  ألهناال ميكن اال اعتماد الرتمجة احلرفية هلذه العبارة 

 مقابل هلا يف  اللغة اهلدف كما ان هذه الرتمجة تفي بالغرض يف املعىن و الشكل . 

            Que DIEU fasse durer le fasteح . ربّي يبقي الستر : 

هذا دعاء باخلري بان يدمي اهلل السرت للداعي فما يرجى هنا هو السرت نقيض الكشف و الفضح و 

 كما تدل عليه ترمجة العبارة هلذا جند هذه الرتمجة خملة باملعىن املراد دن الدعاء.   le fasteليس البذخ 

                n’agisses pas à la légèreخ . ما تركبش راسك :  

على موقف عناد و اصرار على الرأي إاّل أّن معادهلا باللغة الفرنسية ال تفي تدل هذه العبارة 

 تفي التصرف بالطيش .   agir à la légèreبالغرض يف 

                                   chasser le démon   أخزي الشيطان :    ح .  

هي كناية تعتمد  ترمجة مزدوجة بني احلفية و الوفاء للمعىن إال أهنا قد جتر القارئ إىل معىن خمتلف     

يف النص األصلي  ، فهذه العبارة هي متعارف عليها عندنا كما هي متعارف عليها يف عن املعىن املراد 

ضا ب : يكما ميكن ترمجتها ا   L’exorcisation: الديانة املسيحية و اليت تعرف ب

réconciliez vous  
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 Il te ferait entrer par la porte etذ :يدخلك من الباب يخرجك من الطاقة : 

sortir par la fenêtre :      و تستعمل صورة طريفة من تعترب هذه العبارة كناية عن الدهاء ،

الدخول واخلروج منه دون طائلة . لذلك يُعمد إىل نقل هذه العبارة  يف ترمجتها إىل احلرفية ، و لرمبا 

تضمن السياق هلذه العبارة يف هذه احلالة نوعا من الوضوح ، ذلك أن القارئ يعمد إىل تأويلها من 

باستيفاء شروط اإلفهام ، وكان االحتفاظ يلة خالل السياق النصي ، لكنها رغم ذلك تبقى غري كف

هبا من قبيل الرغبة يف تسلية القارئ أو ادخاله يف األجواء احمللية ، ولكن ميكن استبداهلا أيضا مبكافئ 

  Il te mettra en boite1 هلا :

                                Sous le regard de DIEUعلى وجه ربي : 

ألغراض عديدة ال ميكن حصرها أو حتديدها ، ورغم على وجه ربي "اجلزائريني "نستعمل حنن 

تعدد السياقات فإننا سنالحظ كل مرة اننا نرتمجها بنفس الطريقة ألن هذه العبارة ال حتمل معىن واحد 

جمازي ، ومعناها احلريف الذي نعمد إليه يف هذه احلالة هو أحد املعاين الناذرة ، ألن العبارة هي تعبري 

فاستعمالنا هلذه الرتمجة هو اختيار ال يربره منطق الفهم هلذه و قّل ما تأيت يف معناها احلريف األول ، 

العبارة اليت تعين : ان ال يكون لك سوى وجه اهلل ال اكتفاء بوجه اهلل بل للداللة على أن املتكلم ال 

ترمجته دون اية اعتبارات أخرى هتدف  ميلك من متاع احلياة شيئا أي أنه منعدم متاما ، وهو ما جيب

مل يف حروفها املعىن املقصود ، و ال خيفى يف هذا املقام رداءة الرتمجة اليت حتاول لنقل عبارة ال حت

، وهو أمر غري جمد فالثقافتني ال تتقامسني نفس املنظور اجملازي  لألصلاالحتفاظ باملكونات املعجمية 

شف يف هذا املقام عن تذبذب مفهوم العبارة عند الرتمجة اليت جيب ان كإضافة إىل أن الرتمجة احلرفية ت

                                                      
1
  R.Giraud, P.Ditalia, L’argot de la série noire, Dictionnaire, vol 1, Joseph 

K, 1996, p.43-44 
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تتبعها ترمجة تواصلية لإلفهام خاصة هذا التعبري عند اجلزائريني و مدى ارتباطه بتعبريهم عن مفهوم 

 احلاجة ، وهنا يتجلى فشل املنظور اللساين ألنه يعتربها عملية تقع بني لغتني و نظامني متقابلني .

  Je m’en remets à DIEU pour te punir   ربي:عليك  نوكل  

أن جنعل اهلل وكيال هو أمر مسلم به و إليه ، إال انه املعىن ال يقصد التسليم متاما و إمنا هو طلب 

 لإلنتقام فكأن قائل هذه العبارة يشري ان ما من أحد يستطيع ان ينتقم يل منك غري اهلل تعاىل.

فبغض النظر عن هذا السياق التوكل على اهلل يف الدارجة يستعمل يف سياقات ال هناية هلا ، 

هبذا التعبري األصيل على ألسنة النساء اجلزائريات خاصة يضفي على النص طابعا حمليا فاإلحتفاظ 

كن رسالة لغوية و هو اإلفهام ، كما مي ألينفضل ان يكون موجودا ما مل يتعارض و اهلدف األول 

عن طريق اعتماد ترمجة واضحة اليت ميكن ان  العبارةللمرتجم أن يتعامل مبرونة أكثر مع هذا النوع من 

 Que DIEU me vengeتلجأ إىل الشرح و استعمال ترمجة أفضل كهذه الرتمجة املقرتحة : 

de toi 

                                                     Je te montre ou se vend le cédratنوريلك الزنباع وين ينباع :  

Je te montre de quel sois je me chauffe                        

ما هي عبارة تطلق للتهديد و الوعيد الشديدين ، و دون أن يعرف الكثري من اجلزائريني        

"الزنباع" ااذي ال نعلم عنه سوى أنه مثرة رغم أن املثال شائع تداوله ، أما الزنباع فهو ما يقابله  وه

بالعربية الفصحى " الرتنج " و هي شجرة من جنس الليمون , ففهم املعىن جيعل منا نضحي بالعبارة 

ا ترمجة اليت ميكن عن اسم الثمرة يف الفرنسية ، تتبعه االصلية فنقلها كان حرفيا عن طريق البحث

وضعها يف ايطار التغريب برتمجة ختدم مقاصد اإلفهام ، فاقرٌتح هلا ترمجتني االوىل حرفية اوفت املعىن 
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لكنها تبقى غامضة و من املستحيل فهمها دون وجود توضيحات حتيل على االستعمال االصلي 

 يومارك .تليها ترمجة اخرى ميكن ان تصنف باعتبارها تواصلية على حد تعبري ن

       lui presser le citron dans les yeuxله الليم في عينيه :  يعصر

يقع هذا التعبري اجملازي ضمن استعارات متثيلية اليت يتم استخدامها عند تشابه املواقف و        

هي عبارة طريفة مل يرد التفريط يف الصورة اليت تقدمها من خالل ترمجتها ترمجة حرفية و اعتبار الرتمجة 

ذلك ان  تعارف عليه بني املرتمجني ،كما هو م    une approximation idéaleتقريبا مثاليا 

الرتمجات يف آخر املطاف ليست إال مقاربات هتدف إىل املثالية دون أن حتققها كما هو احلال يف كل 

 Lui river sonعملية كتابة أو تأويل ، إال انه ميكن استعمال مكافئ له يف اللغة الفرنسية : 

clou لعبارة اجلزائرية تعين ان إالّ  أهنا حتيلنا إىل معاين ليست يف عصر الليمون من شيء ، ذلك أن ا

يلقن الشخص درسا ال ينساه و هو ما ال حتيلنا إليه العبارة بالفرنسية اليت تعين اسكات الشخص ، 

فهي تكفري عن الرتمجة احلرفية اليت لن ترضي املتلقي يف الغالب ، لكننا قد جند مكافئات معادلة هلا 

  Lui glacer le sang   مثل :

     Il court comme le djinn :   يجري كي الجن

ال يتم استعماهلا رغم ولوجها  Djinnاملفردة ، فاجلن يف الدارجة هو نظري االهتياج والتوتر   

" مثل   génieالقاموس الفرنسي إال إذا اقرتنت بالثقافة الشرقية حيث يستعمل الفرنسيون لفظة "

« bon génie ou mauvais génie »   و لفظة« djinn »  مرتبطة أساسا بالثقافة
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لذا االحتفاظ هبا دون  1أهنا االرواح الشريرة اليت تأخذ أشكاال عدة ىعنها علالشرقية حيث يعّرف 

  الفرنسي .اللجوء إىل الوصف او التشبيه لن حيدث سوء فهم عند القارئ 

                                c’est du pareil au mêmeكيف كيف :         

 ورغم أن ترمجتها هنا باملكافئ  الشيء،هي عبارة جزائرية شائعة االستعمال مبعىن نفس          

إال انه جتدر االشارة بان هذا املصطلح قد وجل القاموس الفرنسي بالفعل كونه واحد من      

لرهيب للفرنسيني  املصطلحات اجلزائرية املتبناة مؤخرا يف الثقافة الفرنسية ، و هذا راجع اىل االختالط ا

أمر ال ضرر يف  باجلزائريني ، اضافة اىل التاريخ املشرتك بيننا و عليه فان الوفاء للحرفية هلذا املصطلح

مجيل احملافظة على ثقافة املصطلح ، و بالتايل فرتمجتنا املفضلة هلذه العبارة هو :  ألمرمعناه بل و انه 

c’est kif kif  . 

 التطبيقي:خاتمة القسم       

من هذه الدراسة هو ان املنهج الذي ميكن للمرتجم اتباعه يف هذا النوع ما امكننا استخالصه 

من النصوص ، يكون يف الغالب حرفيا ما عدا يف بعض االستثناءات قد تكون باملكافئ أو 

و ما  "سقصي المجربباالزدواجية بني املذهبني مثل املثل الذي اشرنا اليه خالل دراستنا هذه : 

الشعيب و رصد حاالت  املأثور، فقد متكنا يف هذه املرحلة من ولوج أغوار  تسقصيش الطبيب "

 Laثأر المترجم :   جورج مونانامكانية الرتمجة و حاالت استحالتها و هو  ما يطلق عليه 

                                                      

1
 Amine Mahrez, Glossaire raisonné des mots français d’origine arabe, Editions : 

El-Othamania, Alger, 2006, p.81 
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Revenge du traducteur    أمام االستحالة و اليت ال ميكن أن ننكر وجودها يف بعض

 ، لكننا ال هنول من هذا الوجود لدرجة التشكيك يف امكانية حتقيق مهمتنا كمرتمجني .احلاالت 

لكننا استطعنا من خالل هذه الدراسة املتواضعة أن جنتاز عقبة اشكالية ترمجة العاميات حلدود  

 حنسبها مرضية . فقد حاولنا ان نوازن بني احلرفية اليت كانت حاضرة رغبة منا يف عدم حمو اآلثار

من أنه احلل الوحيد حني تعذر الفهم و  تأكدناعند  ئاملتكافية ، و كذا لصاحمللية املهمة يف البيئة األ

 .اإلفهام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 64 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خـــامتـــــــة



 

- 65 - 
 

مكانا من اخلطاب الرتمجي يرتقي هبا إىل كربيات السجالت  العامياتترمجة لعقود طويلة مل جتد 

، حيث اعتربت ترمجة العاميات أو اللهجات موضوعا هامشيا و ال تثري شهية الدارسني و املنظرين هلا 

إال يف بضع  أسطر رمبا أدرجت خجال و مل تقرتح حلوال للعملية إال يف بعض األحيان ، فقد نبه 

إىل صعوبة املهمة بل اىل استحالتها مشريا إىل اللغة    Auntoine Permanأنطوان بارمان 

و ألن االستحالة كانت دائما ثأر املرتجم وجب اإللتفات  .1احلضرية فقط قابلة للرتمجة فيما بينها 

إىل هذه املواضيع االشكالية و احياء النقاش فيما بينها ، و اما ما خيص التطبيق العلمي فقد كان 

كل غرابتها و ما شاء من التهميش  ذ قد خيتار املرتجم ان تنقل العامية فينقل معهااالمر أسوء ، إ

الذي يعتقد أنه يرضي فضول القارئ ، أو قد حيوله إىل هلجة حملية أخرى و يتقي بذلك عناء النقل . 

  ذات و بني التيار األول الذي ينشد التغريب و التوطني و التدجني تصنيع احملاوالت املناغمة بني ال

 و اآلخر .

لقد كان البحث يف أغوار اجلوانب اجملازية يف العامية حبثا مثمرا من عدة نواحي ، فقد مكننا من 

من جوانب عديدة على غرار اجلانب األكادميي الذي تقصي جوانب ترمجية مهمة مت التطرق إليها 

            و تكمن معرفة ذلك كله مكننا يف البحث عن آفاق جديدة يف الرتمجة يف ثنايا البحث اللساين ، 

             فيما تتيحه هذه املعرفة للمرتجم يف حبثنا حول ترمجة اللهجة احمللية و األمثال و العبارات الشعبية 

و الناقد من أدوات حتليلية لغوية و أسلوبية متعلقة باللهجة احمللية متككنا من ترمجة سليمة و نقد 

 ذات الثقافات املختلفة ، ذلك ما ال يتيسر ملا جيهل تلك اخلصائص . سديد خاصة يف نقل اللغات

                                                      
1
 Auntoine Berman , la traduction et la lettre en l’auberge du lointain , edition du seuil , 1999 , p64 
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أي و فيما يتعلق برتمجة هذا النوع من األدبيات الشعبية إىل الفرنسية فقد كان أساس حبثنا عن 

السبيلين أنجع لنقل هذه األشكال األدبية من اللهجة الجزائرية إلى اللغة الفرنسية : بالنقل 

 .لمكافئ و المعادل المعنوي ؟ الحرفي ام النقل ا

اليت تقول إما بالطريقة األوىل او الثانية ، قمنا بالقاء و بالعودة إىل نظريات الرتمجة           

نيدا و تابير في نظرية التعادل الديناميكي الضوء على آراء منظري اإلجتاه السوسيولساين من جهة 

نظرية ترجمة النصوص لكتارينا باإلضافة إىل و سيلسكوفيتش و ليدرير في النظرية التأويلية 

، فنجد آراء هؤالء املنظرين فيما يتعلق هبذا النوع من الرتمجة تقوم على تطويع املثل و العبارة و رايس 

تكييفها حسب التوقعات اللغوية و الثقافية ملتلقي الرتمجة على حساب حرف النص االصلي و لغته 

 بعض اإلستثناءات فيما يتعلق باإليقاع و األسلوب .و اخلصوصيات الثقافية لآلخر مع 

بيرمان و و من اجلهة املقابلة ، جند أن منظري إجتاه النقل احلريف و على رأسهم          

الثقافية و تقريب قارئ الرتمجة اللذان يضعان نظريتهما يف خانة احرتام النص و خصوصياته ميشونيك 

من النص األصلي كي يدرك معناها خاما دون حتويل و ال تشويه ، فهم يروا انه من الضروري احلفاظ 

 على حرفية هذا النوع من النصوص ألهنا من صميم مكونات اهلوية الثقافية لآلخر .   

و العبارات الشعبية على ضوء و بناء على هذا التحليل لرتمجة اللهجات و األمثال            

هذا املهاد النظري ، متكنا من استخالص أنه ال ميكن اتباع أيا من االجتاهني بشكل كلي يف ترمجتها 

، وإمنا منزج بني هذا و ذاك فقد جند أن أغلبها ترتجم ترمجة حرفية بينما ال تقبل اخرى إال برتمجة 

 ني . بني الطريقتباملكافئ ، و زواج يف البعض اآلخر 
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    التالية:و قد مسحت لنا هذه الدراسة من استخالص النتائج 

. يتطلب ترمجة موروث ثقايف شعيب شفهي ألمة ما االملام التام باخلصائص اللغوية و اخلطابية  1

 اليت تتميز هبا كي هنتدي كدارسني للرتمجة اىل فهم مدلوالت مكوناهتا اللغوية .

أو عبارة شعبية دون العودة إىل املصادر الرتاثية و املخطوطات و  . ال ميكن القيام برتمجة مثل 2

 ااملصنفات و املراجع اليت تشرح معناها و توضح موردها .

األدبيات الشعبية دون الرجوع إىل سياقاهتا يف النص لتحديد معناها بصفة . ال ميكن ترمجة  3

 دقيقة.

  رؤيتناأهم جوانبه ألمهيته البالغة يف  و يف األخري نتمنا لو أمكننا تغطية هذا املوضوع من

كمرتمجني أو دارسني للرتمجة ، كما نأمل أن نكون قد أجبنا على بعض التساؤالت اليت تشوب هذا 

 النوع من الرتمجات نظرا لتعدد الزوايا اليت ميكن طرقه منه و قلة مصادره .

بأقالم  كما نشدد يف األخري على ضرورة التمسك بالعمل الرتمجي يف جمال اللغة الشعبية 

 جزائرية. 

كما نأمل أننا قد سامهنا و لو بقطرة مطر يف حبر يف ما يزال البحث فيه جاريا لدى الباحثني 

                                 العرب على األقل .
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